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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας,

Για ακόμα μια φορά, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΕΒΕΛ, μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέ-
ψεις και προβληματισμούς για τη δράση που ανα-
λάβαμε ως Επιμελητήριο σχετικά τα δρώμενα στην
κυπριακή οικονομία και τις εξελίξεις που αφορούν
την ανάπτυξη της Λευκωσίας. 

Δυστυχώς, η περίοδος που καλούμαστε να ανα-
σκοπήσουμε, δηλαδή, το έτος 2009, δεν ήταν η κα-
λύτερη, ούτε για την κυπριακή, ούτε για τη διεθνή οι-
κονομία. Βασικά, πρόκειται για μια χρονιά, όπου η διε-
θνής οικονομική κρίση έφτασε στο απώγειο της, με
ορατά αρνητικά αποτελέσματα και για τη δική μας
οικονομία. Παρά ταύτα, το ΕΒΕΛ σε πλήρη συνερ-
γασία με το ΚΕΒΕ και τα άλλα τοπικά Επιμελητήρια,
ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες με σκοπό να περιο-
ριστούν οι επιπτώσεις τόσο στις επιχειρήσεις μέλη
του όσο και στην κυπριακή οικονομία. 

Ενδεικτικό των δεδομένων του 2009 είναι το γεγο-
νός ότι η Κύπρος παρουσίασε μετά από πολλά χρό-
νια αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-1.7% του ΑΕΠ) και
αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 6,1%
του ΑΕΠ, ενώ το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 6%!
Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις μας υποχρέωσαν να
ενεργοποιηθούμε και να προβούμε σε σωρείαν πα-
ραστάσεων προς την κυβέρνηση, με σκοπό να λά-
βει τα αναγκαία μέτρα προστασίας της οικονομίας.
Οι επιχειρηματικοί κλάδοι των ακινήτων, των κατα-
σκευών, του τουρισμού και του εμπορίου βρέθηκαν
στο μάτι του κυκλώνα. Η κάθετη πτώση στον κύκλο
εργασιών τους, δημιούργησε φοβερά αδιέξοδα που
είχαν άμεση αντανάκλαση πάνω στην πορεία της συ-
νολικής οικονομίας. 

Εμείς, ως ΕΒΕΛ, κινηθήκαμε πάνω σε τρεις κύριους
άξονες, ως εξής:

1. Επαφές με τις επιχειρήσεις – μέλη μας για δια-
κρίβωση της έκτασης των επιπτώσεων. 

2. Έκκληση στην κυβέρνηση για λήψη μέτρων και τό-
νωση της οικονομίας.

3. Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγή-
σεων για ανάκαμψη της οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα,  το ΕΒΕΛ, με επισκέψεις του σε
Υπουργούς, με υπομνήματα και με δημόσιες πα-
ρεμβάσεις του ζήτησε μεταξύ άλλων:

• Δημοσιονομική εξυγίανση, με μέτρα που θα μει-
ώσουν τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας
της δημόσιας υπηρεσίας. 

• Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για να δημι-
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τον ιδιωτικό
τομέα. 

• Άμεση προώθηση έργων υποδομής (ειδικά στην
ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας) για να υπάρξει
ανάπτυξη. 

• Τερματισμό της κρατικής γραφειοκρατίας που εμ-
ποδίζει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

• Απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου για προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια για μετατροπή
της Λευκωσίας σε επιχειρηματικό κέντρο. 

Πέρα, όμως από τις γενικές παρεμβάσεις μας για την
οικονομία, επικεντρωθήκαμε στα προβλήματα των
μελών μας, στα τοπικά θέματα της Λευκωσίας και
στην ανάπτυξη των υποδομών της πρωτεύουσας. 

Στα πλαίσια αυτά, ζητήσαμε και επιδιώξαμε την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών και
ζωνών, την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας
και του εμπορίου, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη
μεγαλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλο το φάσμα της οικονο-
μίας. Σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Υπουργό Εσωτερι-
κών και τη Δήμαρχο Λευκωσίας, προσπαθήσαμε να
δώσουμε λύσεις σε τομείς, όπως η ανάπλαση των
βιομηχανικών περιοχών, η τουριστική αναβάθμιση της
Λευκωσίας, ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά,
τα νέα έργα υποδομής στην πρωτεύουσα, τα νέα πο-
λεοδομικά σχέδια, το οδικό δίκτυο της Λευκωσίας,
κ.α. 

Ειδικά για την τουριστική προβολή της Λευκωσίας ορ-
γανώσαμε σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκω-
σίας το Σεπτέμβριο του 2009 τη Γιορτή Παγωτού, η
οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία επιτυχίας. Η μεγάλη
προσέλκυση του κοινού, η αθρόα συμμετοχή των βιο-
μηχανιών παγωτού και γενικά η επιτυχής διοργάνω-
ση, μας ώθησαν στην απόφαση και καθιερώσαμε τη
Γιορτή Παγωτού ως ετήσιο θεσμό που κάθε χρόνο θα
γιορτάζεται τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού στις 25 Σε-
πτεμβρίου.

Επίσης, κατά την προηγούμενη χρονιά στηρίξαμε την
κυβέρνηση στην απόφαση της να συνεργαστεί με
ξένο επενδυτικό ταμείο (Κατάρ) για την τουριστική
αξιοποίηση της εισόδου της Λευκωσίας, με την
ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήμα-
τος με σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις. Πι-
στεύουμε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να κλείνει τα μά-
τια της σε προτάσεις ξένων οίκων για σοβαρές και
αξιόπιστες επενδύσεις, όχι μόνο στη Λευκωσία,
αλλά σε ολόκληρη τη χώρα μας. Το ΕΒΕΛ, που πρω-
τοστατεί στη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερει-
ακό κέντρο ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων θα
στηρίζει κάθε σοβαρή πρόταση που συνάδει με τον
εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας μας. 

Κατά τη γνώμη του ΔΣ του ΕΒΕΛ το έργο που επι-
τελέσθηκε το 2009 ήταν πολυσήμαντο και πολυε-
πίπεδο. Την απελθούσα χρονιά δεν είχαμε μόνο να
αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά και
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τις σοβαρές επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης
που έπληξε την Κύπρο και τις επιχειρήσεις – μέλη
μας. Παρά την κάποια βελτίωση που σημειώνεται στη
συνολική οικονομία, λόγω μερικής αναθέρμανσης του
τουρισμού και του τομέα των ακινήτων, το ΕΒΕΛ πι-
στεύει ότι οι επόμενοι μήνες και ίσως όλο το 2011
θα είναι κρίσιμο. 

Η πλήρης ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας εί-
ναι το μέγα ζητούμενο και προς αυτή την κατεύθυνση
θα στρέψουμε όλη την προσοχή μας. Θα συνεχίσουμε
να ζητούμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση και νέες
πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους για
να μπορέσει η οικονομία μας να σταθεί στα πόδια
της. Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε από το συνδικαλι-
στικό κίνημα να αφουγκραστεί τα μηνύματα των και-
ρών και να σταματήσει να αξιώνει αιτήματα πέραν
των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και
για την ΠΑΣΥΔΥ η οποία οφείλει να αντιληφθεί ότι
τα μέλη της είναι οι μόνοι στην Κύπρο που δεν εί-
χαν καμία απολύτως επίπτωση από την κρίση. 

Οι πολλές δυσκολίες της προηγούμενης χρονιάς δεν
επηρέασαν τους σχεδιασμούς ανάπτυξης του ΕΒΕΛ
τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου. Στην παρουσία
του Προέδρου Χριστόφια θέσαμε το θεμέλιο λίθο για
το Πολυδύναμο Επιχειρηματικό Κέντρο που θα ανε-
γείρει το ΕΒΕΛ στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.
Οι εργασίες για όλο το έργο αναμένεται ν’ αρχίσουν
σύντομα και σε λίγα χρόνια το ΕΒΕΛ θα έχει στη διά-
θεση του ένα κτιριακό κόσμημα που θα εξυπηρετεί
τα μέλη του και θα δημιουργεί νέα εισοδήματα. Στο
εξωτερικό συνεχίσαμε την έντονη δράση μας διευ-
ρύνοντας τις σχέσεις μας με τα Επιμελητήρια της Ελ-
λάδας και άλλους διεθνείς οργανισμούς (Ε. Ένωση,
ΟΠΕΚ, κλπ), ενώ ενισχύσαμε τη συμμετοχή μας σε
διεθνή και περιφερειακά συνέδρια στο εξωτερικό.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αξιολογώντας τα όσα περάσαμε και βλέποντας
προς το αύριο, δηλώνουμε αισιόδοξοι. Το ΕΒΕΛ έχει
μεγάλες προοπτικές, διότι είναι ο πραγματικός
στυλοβάτης του επιχειρηματία της Λευκωσίας. Μαζί
με εσάς, τα μέλη μας, είμαστε αποφασισμένοι να βελ-
τιώσουμε το κλίμα στο οποίο δρουν οι επιχειρήσεις,
να ενισχύσουμε την οικονομία, να καταστήσουμε τη
Λευκωσία πρωταγωνιστή και γενικά να αναδείξουμε
τους επιχειρηματίες στη θέση που τους αξίζει. Τόσο
εγώ όσο και οι συνάδελφοι μου στο ΔΣ του ΕΒΕΛ στα
διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο
ζήλο και την ίδια εργατικότητα για το καλό του Επι-
μελητηρίου μας, του Επιμελητηριακού Θεσμού, της
οικονομίας και της Λευκωσίας. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευ-
χαριστίες μου προς τους Αντιπροέδρους και προς
όλα τα μέλη του ΔΣ για τη σκληρή εργασία που επι-
τελούν για το ΕΒΕΛ. Επίσης ευχαριστίες εκφράζω
προς το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Βιομηχανίας
και τα στελέχη του ΕΒΕΛ για τη μεγάλη συνδρομή
τους στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Κυ-
ρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς,
τα απλά μέλη του ΕΒΕΛ που μας περιβάλλετε με την
εμπιστοσύνη σας και μας δίνετε το δικαίωμα να σας
εκπροσωπούμε. 

Τελειώνοντας, ευχαριστώ το ΚΕΒΕ, τον Πρόεδρο του
κ. Μάνθο Μαυρομμάτη, την Εκτελεστική Επιτροπή,
το Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη και τους
συναδέλφους των άλλων τοπικών Επιμελητηρίων για
την άριστη και στενή συνεργασία μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας 
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Πρόεδρος: Αγκαστινιώτης Ε. Χριστόδουλος

Επίτιμοι Πρόεδροι: Κωνσταντινίδης Κώστας 
Μιχαηλίδης Μιχαλάκης
Μαυρομμάτης Μάνθος

Αντιπρόεδροι:
Εμπορίου: Αναστασιάδης Στέλιος
Βιομηχανίας: Παπαφιλίππου Παναγιώτης
Υπηρεσιών: Μουσιούττας Μιχάλης
Τουρισμού: Τάνου Έλενα 

Επίτιμος Αντιπρόεδρος: Λακούφης Νίκος

Επίτιμος Γραμματέας: Κωνσταντινίδης Ιάκωβος
Επίτιμος Ταμίας: Ζορπάς Κώστας
Επίτιμα Μέλη: Φωτιάδης Τάκης

Σεβέρης Δημοσθένης

Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας: Ηρακλέους Σωκράτης 

Μέλη: Αγρότης Πάμπος
Αργυρού Γιάννος
Γεωργαλλής Κώστας
Δημοσθένους Δήμος
Καλλής Μαρίνος
Κελεπέσιης Άκης
Λένας Μάριος
Λοϊζίδης Ανδρέας
Μιτσίδης Ντίνος
Νουρής Νίκος
Φωτιάδης Ιάκωβος
Χριστοφόρου Χρίστης
Ψημολοφίτης Γιώργος

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΒΕ Λευκωσίας 2008 – 2011
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Αριστίνδην Μέλη: Κλεάνθους Άκης
Παρασκευαϊδης Ευθύβουλος 
Σαρρής Μιχάλης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
και Εκδόσεων Προβολής: Ιωσήφ Ιωσήφ

Σύμβουλος για ενεργειακά θέματα: Κατσιδιάρης Γιαννάκης
Συνεργάτης Εργασιακών θεμάτων: Στυλιανού Γιώργος
Δ/ντής Βιομ/νίας & Ευρωπαϊκών θεμάτων: Ανδρέας Αντωνιάδης
Ανώτ. Λειτουργός Τουρισμού: Νιόβη Παρισινού

Ανώτ. Γραμματέας: Αφρούλλα Χριστοδούλου
Γραμματέας: Χρύσω Χαραλάμπους

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση
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Δραστηριότητες

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας από τον Πρόεδρο κ. Χρι-
στόδουλο Ε. Αγκαστινιώτη, τον Αντιπρόεδρο κ. Πα-
ναγιώτη Παπαφιλίππου και τον Διευθυντή κ. Σωκράτη
Ηρακλέους συναντήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2009
στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στην παρουσία και της
Δημάρχου Λευκωσίας κας Ελένης Μαύρου. Κατά τη
συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα που προγραμμα-
τίζονται να γίνουν στη Λευκωσία, όπως το Μέγαρο
Πολιτισμού, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το νέο κτί-
ριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Ανάπλαση των
χώρων της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας Σο-
λωμού και η αναμόρφωση του παλαιού ΓΣΠ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε ρητά
την απόφαση του ότι κανένα έργο στη Λευκωσία δεν
πρόκειται να ακυρωθεί εξ’ αιτίας της οικονομικής κρί-
σης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πρό-
θεση της κυβέρνησης για μεταστεγάση στον χώρο της
Κρατικής Έκθεσης Υπουργείων και κρατικών Τμή-
ματων/Υπηρεσιών. Το Επιμελητήριο Λευκωσίας δή-
λωσε ότι αντικρίζει θετικά συγκεκριμένη πρόθεση της
κυβέρνησης η οποία με την υλοποίησή της μεταξύ
άλλων θα συμβάλει και στην κυκλοφοριακή απο-
συμφόρηση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξέφρασε την απόλυτη ικανο-
ποίησή του για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το συνεχές εν-
διαφέρον της πολιτείας για εξωραϊσμό και αναβάθ-
μιση της πρωτεύουσας.

Συνάντηση με τη Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκα-
στινιώτης συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο
Βιομηχανίας κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και το Δι-
ευθυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέους, είχε φιλοφρονητι-
κή συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας με
την Α.Μ. τη Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας στην
οποία μετέφερε τους χαιρετισμούς του επιχειρημα-
τικού κόσμου της πρωτεύουσας και τις ευχαριστίες
του για τη μεγάλη τιμή που προσδίδει στην Κύπρο
η υψηλή της επίσκεψη.

Ο κ. Αγκαστινιώτης επέδωσε στη Βασίλισσα Σοφία
ως αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του ΕΒΕΛ αργυρό
αντίγραφο του καραβιού της Κερύνειας του αρχαι-
ότερου ίσως ναυαγίου παγκοσμίως.

Σε σύντομη προσφώνηση του ο Πρόεδρος του

Από τη 
συνάντηση

του ΕΒΕΛ με 
τη Βασίλισσα
Ισπανίας και
τη Δήμαρχο

Λευκωσίας κα
Ελένη Μαύρου
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Μεγάλο
ενδιαφέρον

συγκέντρωσε η
εκδήλωση του

ΕΒΕΛ με
ομιλητή το

Διευθύνοντα
Σύμβουλο της
Marfin Popular

Bank κ. Ευθ.
Μπουλούτα

,,
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ΕΒΕΛ επεσήμανε τους συμβολισμούς μεταξύ του ανα-
μνηστικού δώρου και του αγώνα μας για δίκαιη λύση
του κυπριακού και απελευθέρωση των κατεχομένων
μας, περιλαμβανομένης της Κερύνειας. Η βασίλισ-
σα Σοφία ευχαρίστησε θερμά για τις ευχές και το ανα-
μνηστικό δώρο του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Επιχειρηματικό Γεύμα ΕΒΕ Λευκωσίας 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Επι-
χειρηματικό Γεύμα που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκω-
σίας στις 20 Μαΐου 2010, με ομιλητή το Διευθύνον-
τα Σύμβουλο της Marfin Popular Bank κ. Ευθύμιο
Μπουλούτα με θέμα «οικονομική κρίση: προκλήσεις
και ευκαιρίες». 

Το θέμα της ομιλίας ήταν πολύ επίκαιρο και προ-
σέλκυσε πλήθος υπουργών, βουλευτών, κρατικών
αξιωματούχων, καθώς και παράγοντες του επιχει-
ρηματικού κόσμου. Έντονο ήταν και το ενδιαφέρον

από τα ΜΜΕ τα οποία κάλυψαν εκτενώς την εκδή-
λωση.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης στο χαιρετισμό του επισήμανε, ότι δεν
είναι δυνατόν τα έξοδα του κράτους να αυξάνονται
με μεγαλύτερους ρυθμούς από τα έσοδα του, αλλά
και από το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό το θέμα, τόνισε ο
κ. Αγκαστινιώτης, πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και
τώρα αποφασιστικά, διαφορετικά η μέχρι σήμερα
πρακτική όλων των κυβερνήσεων είναι συνταγή κα-
ταστροφής.

Καταληκτικά ο κ. Αγκαστινιώτης, αφού είπε ότι έφτα-
σε ο καιρός για άμεσες και τολμηρές αποφάσεις κι
όχι ευχολόγια, υπογράμμισε ότι το θέμα της οικονο-
μίας είναι εθνικό και ότι δεν μπορεί να μετεξελιχθεί
σε θέμα ταξικών διαφορών και μικροπολιτικής δια-
μάχης. Η οικονομία πρέπει να τύχει συλλογικού χει-
ρισμού. Η Πολιτεία πρώτιστα, αλλά και οι κοινωνι-
κοί εταίροι και τα κόμματα έχουν ρόλο να διαδρα-
ματίσουν.

Ο κ. Μπουλούτας αναφερόμενος στην παγκόσμια οι-
κονομία ανέφερε ότι το θεμελιώδες πρόβλημα είναι
ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου δανεισμού και δη-
μοσιονομικών ελλειμμάτων στην πλειονότητα των
ανεπτυγμένων χωρών. Όπως διαφαίνεται μέχρι
στιγμής, η κρίση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί
την κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή ενός μεγαλύ-
τερου και βαθύτερου οικονομικού προβλήματος
της Ευρωζώνης.

Τέλος ο κ. Μπουλούτας σημείωσε ότι η διατήρηση
της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι απαραίτη-
το στοιχείο για τη διατήρηση του συγκριτικού πλεο-
νεκτήματος της Κύπρου με βάση ένα ανταγωνιστι-
κό καθεστώς. 
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Δραστηριότητες

Συνεδρία O.P.C.E

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2009 στη
Ρώμη η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του
O.P.C.E (Association of Interprofessional Employ-
ers/Businessmen Organizations of European Capi-
tal Cities, στο οποίο συμμετέχει το ΕΒΕ Λευκωσίας
και εκπροσωπείται από το Διευθυντή, κ. Σωκράτη
Ηρακλέους.

Ο κύριος στόχος του Συνδέσμου είναι η προώθηση,
συνεργασιών σε ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των Ευρωπαϊκών
πρωτευουσών. Στη συνεδρία το Διοικητικό Συμβού-
λιο του O.P.C.E ασχολήθηκε με θέματα τα οποία επη-
ρεάζουν ή έχουν επιπτώσεις στις πρωτεύουσες
όπως η οικονομική κρίση, τα αναπτυξιακά έργα, η
ανεργία, οι μετανάστες και ο τουρισμός.

Ο κ. Σ. Ηρακλέους ήταν επίσης προσκεκλημένος και
παρέστη στην Γενική Συνέλευση του U.I.R (Union of
Industrialist and Companies of Rome).

Επισκέψεις Αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέ-
φθηκαν το ΕΒΕ Λευκωσίας. Οι επισκέψεις αυτές εν-
τάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Enterprise
Experience Program της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα
πλαίσια του οποίου στελέχη της τοποθετούνται για

εργασία μίας εβδομάδας σε οργανισμούς/επιχειρή-
σεις σε όλες τις χώρες μέλη. Η πρώτη επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2009 από τον
κ. Philippe Jadoul, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Στο Επιμελητήριο συναντήθηκε με την Αν-
τιπρόεδρο κα. Έλενα Τάνου και το Διευθυντή Βιο-
μηχανίας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Ανδρέα Αν-
τωνιάδη, από τους οποίους ενημερώθηκε για τη δρά-
ση του ΕΒΕ Λευκωσίας και για διάφορες πρωτο-
βουλίες αναφορικά με Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Στην Κύπρο ο κ. Jadoul φιλοξενήθηκε από την εται-
ρεία Powersoft μέλος του Επιμελητηρίου Λευκωσίας. 

Η δεύτερη επίσκεψη στα γραφεία του Επιμελητηρί-
ου πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2010 από το
στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Patrick O’Riordan. Ο κ.
O’Riordan ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες
του Επιμελητηρίου Λευκωσίας αλλά και για την εμ-
πλοκή του σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και
δράσεις. Η τοποθέτηση του κ. Patrick O’Riordan είχε
γίνει στην εταιρεία Πλαστικά Παπαδόπουλος. 

Συνάντηση στις Βρυξέλλες για Καινοτομία
και Τυποποίηση 

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου στις Βρυξέλλες η
τρίτη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) με αντικεί-
μενο τη Διαχείριση Καινοτομίας (CEN/TC 389).

Εκπρόσωπος 
του ΕΒΕΛ στη

συνάντηση στις
Βρυξέλλες για την
καινοτομία και την

τυποποίηση
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Η συγκεκριμένη Τεχνική Επιτροπή δημιουργήθηκε με
σκοπό την προώθηση κουλτούρας καινοτομίας στην
Ευρώπη και επιτάχυνση της πρόσβασης στην και-
νοτομία. Ειδικότερα αποσκοπεί στην τυποποίηση ερ-
γαλείων, μεθόδων και διαδικασιών που επιτρέπουν
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να δημιουργήσουν
και να αναπτύξουν τη διαχείριση καινοτομίας.

Κάτω από την εποπτεία της Τεχνικής Επιτροπής 389
έχουν δημιουργηθεί έξι Ομάδες Εργασίες με πέραν
των 100 εμπειρογνωμόνων από 12 Ευρωπαϊκές
χώρες που εργάζονται για την ανάπτυξη Τεχνικών
Προδιαγραφών για διάφορες πτυχές των θεμάτων
Διαχείρισης Καινοτομίας. Την Κύπρο και τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) εκπροσωπεί
στη συγκεκριμένη Τεχνική Επιτροπή ο Διευθυντής
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντω-
νιάδης.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας κ. Vladimer
Konstantinidi

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας κ. Vladimer
Konstantinidi είχε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων του Επιμελητηρίου για ενίσχυση των σχέ-
σεων με χώρες του εξωτερικού και συνεργασίας σε
διάφορα πεδία δράσεως. Κατά τη συνάντηση με το
Γεωργιανό Πρέσβη συζητήθηκαν οι υφιστάμενες
σχέσεις και οι ευρύτατες προοπτικές ανάπτυξης της
συνεργασίας του επιχειρηματικού κόσμου των δύο
χωρών. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για συνερ-
γασία σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Γεωργιανός Πρέσβης εξέφρασε την ετοιμότητα του

να συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεων και ανέφερε
ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο αρχίζουν δοκιμα-
στικές απευθείας πτήσεις για πλαίσιο προγραμμά-
των ανάπτυξης του τουρισμού.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους και η Ανώτερη
Λειτουργός κα. Νιόβη Παρισινού.

Προοπτικές Συνεργασίας με Επιμελητήρια
της Ελλάδας 

Συναντήσεις με αντιπροσωπείες Επιμελητηρίων της
Ελλάδας είχε το ΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια ενί-
σχυσης των σχέσεων με Επιμελητήρια του εξωτερι-
κού και συνεργασίας σε διάφορα πεδία δράσεως.

Στις 23 Μαΐου 2009 αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο Τουρισμού
κα. Έλενα Τάνου και αποτελούμενη από το Διευθυντή
Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη και την Ανώτερη
Λειτουργό κα. Νιόβη Παρισινού συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης, τον Προϊστά-
μενο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Συζητήθηκαν οι προοπτικές
επέκτασης του δικτύου συνεργαζόμενων Βαλκανικών
και Μεσογειακών χωρών στο οποίο συμμετέχουν τα
Επιμελητήρια Ξάνθης και Λευκωσίας. Ανταλλάχθη-
καν επίσης απόψεις για συνεργασία σε άλλους το-
μείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στις 25 Μαΐου 2009 αντιπροσωπεία του Επιμελη-
τηρίου Ηλείας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
κ. Άγγελο Αγγελόπουλο και τους συνεργάτες του κα.
Παναγιώτα Ζαφειροπούλλου και κ. Γιάννη Αντωνό-

Συνάντηση 
του ΕΒΕΛ με 

τον πρέσβη της
Γεωργίας στη

Λευκωσία
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Δραστηριότητες

πουλο επισκέφθηκε τα γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Στη συνάντηση με το Διευθυντή κ. Σωκράτη Ηρα-
κλέους και το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αν-
τωνιάδη, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προ-
οπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων
και τις δυνατότητες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων.

Επίσκεψη Επιμελητηρίου Εύβοιας

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας με επι-
κεφαλής τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Πανα-
γιώτη Σίμωση επισκέφθηκε το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας όπου παρακάθισαν
σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Την αντι-
προσωπεία καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ.
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης ο οποίος και ανα-
φέρθηκε στις άριστες σχέσεις των δύο Επιμελητη-
ρίων. Σε απάντηση του ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Εύβοιας ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΕΒΕΛ για την προσφορά του, στις μεγάλες
πυρκαγιές που έπληξαν το νομό. Ως γνωστό το ΕΒΕ
Λευκωσίας σε επίσκεψη του στην Εύβοια παρέδω-
σε στην Νομαρχία από προσωπικές εισφορές των με-
λών δώρο αυτοκίνητο σε αντικατάσταση αυτού που

κάηκε από τις πυρκαγιές. 

Στην συνάντηση το ΕΒΕ Λευκωσίας και το Επιμελη-
τήριο Ευβοίας αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν
τρόπους στενότερης συνεργασίας και από κοινού
απεφάσισαν αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης συζητήθηκαν επί-
σης θέματα ευρύτερης οικονομίας και ανταλλάχθη-
καν αναμνηστικά δώρα. 

Συμμετοχή ΕΒΕΛ στην εκδήλωση «Open Days» για
την προώθηση περιφέρειας γνώσης Λευκωσίας

Η Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κα. Έλενα Τά-
νου, συμμετείχε στην εκδήλωση Open Days που διορ-
γάνωσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με αντικεί-
μενο «Τριπλός Έλικας Γνώσης Λευκωσίας: Προ-
κλήσεις και Ευκαιρίες».

Η εκδήλωση πραγματευόταν την αξιοποίηση του μον-
τέλου καινοτομίας «Τριπλός Έλικας» για την προ-
ώθηση περιφέρειας γνώσης Λευκωσίας. Το μοντέλο
καθορίζει τη σχέση πανεπιστημίου – βιομηχανίας –
κυβέρνησης ως ένα σύμπλεγμα από αλληλοεξαρ-
τώμενους θεσμικούς φορείς που υπερκαλύπτονται

Από την κοινή
συνεδρία των

Επιμελητηρίων
Λευκωσίας 
και Εύβοιας
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αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται στη διαδικασία της
καινοτομίας. 

Στην τοποθέτηση της η κα. Έλενα Τάνου χαιρέτησε την
όλη προσπάθεια και σημείωσε την προθυμία του ΕΒΕ
Λευκωσίας να συμβάλει εποικοδομητικά στην πρωτο-
βουλία αυτή. Πρόσθετα αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της Λευκωσίας που δημιουργούν τις κα-
τάλληλες συνέργειες για ώθηση της παραγωγής γνώ-
σης. Τέλος υπογράμμισε την ανάγκη όπως υπάρξουν
πρακτικά μέτρα που θα ενισχύσουν την επικοινωνία των
θεσμικών φορέων αλλά και παρεμβάσεις για τη δημι-
ουργία θεσμικού πλαισίου που να ενθαρρύνει την
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει στην Κυπριακή Επι-
τροπή για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας το
οποίο ασχολείται με τον καθορισμό Ενεργειακής Πο-
λιτικής. Ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αν-

τωνιάδης εκπροσωπεί τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας στις διάφορες συναντήσεις της Επιτροπής,
της οποίας προεδρεύει η Υπηρεσία Ενέργειας του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Δημόσια Διαβούλευση για Διαφύλαξη Υδάτων 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας
Επαρχίας Λευκωσίας στα πλαίσια της δημόσιας δια-
βούλευσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων
(2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Η Οδηγία Πλαίσιο αποσκο-
πεί στην προστασία και βελτίωση των νερών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει την εισαγωγή διορθωτι-
κών μέτρων. 

Οι ομάδες εργασίας επανασυστάθηκαν μετά από τον
πρώτο κύκλο διαβούλευσης το 2008 και η πρώτη συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2010. Το
ΕΒΕΛ εκπροσωπείται από το Διευθυντή Βιομηχανίας
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη. 
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Ανάπτυξη Λευκωσίας
Η αναζωογόνηση της Λευκωσίας ενώπιον Συλικιώτη, 
Μαύρου και ΕΒΕΛ

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και αναζωογό-
νηση της πρωτεύουσας συζήτησαν στις 8 Μαρτίου
2010 ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστό-
δουλος Ε. Αγκαστινιώτης και η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα. Ελένη Μαύρου, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νεοκλή Συλικιώτη.

Στη συνάντηση το ΕΒΕΛ και η Δήμαρχος Λευκωσίας
έθεσαν το θέμα της μεταστέγασης κρατικών Υπη-
ρεσιών σε νέα κτίρια και τόνισαν την από κοινού πά-
για θέση τους ότι η Κεντρική Διοίκηση του κράτους
θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της πρω-
τεύουσας. Ο Υπουργός επεξήγησε τα σχέδια της κυ-
βέρνησης και ανέφερε ότι σκοπός είναι όπως συ-
ναφείς υπηρεσίες συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένους
χώρους μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης, κάτι
το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη και θα αποσυμ-
φορήσει το κέντρο από το κυκλοφοριακό. Ανέφερε
δε ότι η Κεντρική Διοίκηση θα παραμείνει στο αστι-
κό κέντρο της πόλης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη επί-
σπευσης και έγκρισης του νέου Τοπικού Σχεδίου της
Λευκωσίας καθώς και η ανάγκη για τη δημιουργία
νέων χώρων στάθμευσης και η αναθεώρηση κινήτρων
προς τους ιδιώτες.

Τέθηκε επίσης η ανάγκη προώθησης της αλλαγής των
σημερινών κινήτρων για την ανοικοδόμηση των δια-

τηρητέων και η παραχώρηση κινήτρων για ανακαι-
νίσεις οικοδομών σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα στην
εντός των τειχών Λευκωσία και των πυρήνων του Καϊ-
μακλίου και των Αγίων Ομολογητών.

Ο κ. Υπουργός αντίκρισε θετικά τα αιτήματα του ΕΒΕ
Λευκωσίας και του Δήμου Λευκωσίας και εξέφρασε
τις ευχαριστίες της κυβέρνησης για τη συμβολή τους
στην αναζωογόνηση της Λευκωσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους, ο Διευ-
θυντής Πολεοδομίας κ. Χρίστος Κτωρίδης η κα. Αθη-
νά Αριστοστέλους 1η Λειτουργός Τμήματος Πολεο-
δομίας, ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης Προϊστάμενος για Πο-
λεοδομικά Θέματα, ο κ. Μάριος Παναγίδης Ανώτε-
ρος Πολιτικός Μηχανικός, και ο κ. Μενέλαος Βασι-
λείου Διοικητικός Λειτουργός του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

Κυκλοφοριακό Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας απασχόλησε έντονα κατά το χρό-
νο που πέρασε το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα.

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε στις 6 Ιου-

Τα προβλήματα
της πρωτεύουσας

ενώπιον
αντιπροσωπείας

του ΕΒΕΛ με
τη Δήμαρχο

Λευκωσίας και
τον Υπουργό
Εσωτερικών
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λίου 2009 συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών
και Έργων κ Νίκο Νικολαϊδη και άλλα στελέχη του
Υπουργείου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενη-
μέρωση της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας
αναφορικά με τη δοκιμαστική εφαρμογή της Λωρί-
δας +2 στην είσοδο της Λευκωσίας.

Έγινε ανάλυση των προνοιών του μέτρου και του τρό-
που εφαρμογής του. Πρόσθετα επεξηγήθηκε ότι το
μέτρο είναι δοκιμαστικό για σκοπούς μετρήσεων και
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα τερματιστεί
στα μέσα Αυγούστου. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του
θα εξαρτηθεί από την πλήρη λειτουργία των δημό-
σιων συγκοινωνιών. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης, αναφερόμενος
στο συγκεκριμένο θέμα, επεξήγησε ότι το Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας έγινε αποδέκτης έντονων παρα-
πόνων για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Ακόμα το ΕΒΕΛ εξέφρασε έντονες ανησυχίες ότι τα
εξαγγελθέντα μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε αποσυμ-
φόρηση στην είσοδο της Λευκωσίας, αφού θα πολ-
λαπλασιαστεί η ταλαιπωρία των οδηγών, ενώ θα δη-
μιουργηθούν καθυστερήσεις για τους αριστερό-
στροφους προορισμούς στα φώτα τροχαίας. Επίσης
το ΕΒΕΛ θωρεί ότι ο σχεδιασμός που έγινε θα προ-
καλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και ίσως μείωση της
ασφάλειας στα συγκεκριμένα οδικά σημεία.

Αφού υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να λαμβάνον-
ται μέτρα εν αγνοία όσων θα κληθούν να τα εφαρ-
μόσουν (πολιτών της Λευκωσίας), το ΕΒΕΛ τονίζει ότι
θα πρέπει να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα απάμ-
βλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της

Λευκωσίας κι όχι αποσπασματικά και επιλεκτικά.

Τα μέτρα αυτά, αναφέρει, πρέπει να περιλαμβά-
νονται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοσίων συγ-
κοινωνιών, οι οποίες εξυπηρετούν πραγματικά
τους πολίτες και μειώνουν δραστικά την ανάγκη
χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Πάγια θέση του
Επιμελητηρίου Λευκωσίας είναι όπως υπάρξει ένα
ολοκληρωμένο και συγκροτημένο σχέδιο για την αν-
τιμετώπιση του συγκοινωνιακού προβλήματος Λευ-
κωσίας.  

Για το ίδιο θέμα ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έρ-
γων κ. Νίκος Νικολαϊδης και ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου κ. Μάκης Κωνσταντινίδης συναντήθηκαν
στις 9 Νοεμβρίου 2009 με το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας. 

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστι-
νιώτης ανέφερε ότι η Λευκωσία αντιμετωπίζει σοβαρό
κυκλοφοριακό πρόβλημα και ότι πρέπει τάχιστα να
ληφθούν μέτρα και αποφάσεις που θα απαμβλύνουν
την όλη κατάσταση. Ο Υπουργός, αφού ευχαρίστη-
σε το Συμβούλιο για την πρόσκληση να παραστεί,
ενημέρωσε για το έργο του Υπουργείου του σε ότι
αφορά τους σχεδιασμούς σε σχέση με την αύξηση
στην χρήση λεωφορείου και τη βελτίωση ή την κα-
τασκευή νέων δρόμων και κόμβων.

Τόνισε ιδιαίτερα και ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας
για την στάση και συνεργασία του στο έργο του
Υπουργείου του. Τόσο ο κ. Νικολαϊδης όσο και ο
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κ. Κωνσταντινίδης απάντησαν σε διάφορες ερωτή-
σεις των μελών, ενώ υποσχέθηκαν να μελετήσουν
διάφορες εισηγήσεις που εκφράστηκαν.

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Αγκαστινιώτης δήλωσε και δια-
βεβαίωσε τους προσκεκλημένους ότι το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης σε
οποιαδήποτε προσπάθεια για απάμβλυνση του κυ-
κλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας.

Στις 8 Ιουνίου 2010 ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκω-
σίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους και η Δήμαρχος Λευ-
κωσίας κα. Ελένη Μαύρου συναντήθηκαν με τη νέα
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κα. Ερατώ Κο-
ζάκου Μαρκουλλή.

Στη συνάντηση, το ΕΒΕΛ και η Δήμαρχος Λευκωσίας
τόνισαν πως το κυκλοφοριακό είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα και για
το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα και
να προωθηθούν λύσεις. Η Υπουργός ανέφερε ότι η
απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος βρί-
σκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι του Υπουργείου παρου-
σίασαν την μελέτη που εκπονήθηκε για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένου σχεδίου κινητικότητας για τη Λευ-
κωσία, όπου τα συμπεράσματά της τυγχάνουν πλή-
ρης αξιοποίησης τόσο για τον καθορισμό των δρο-

μολογίων των νέων συμβάσεων που υπογράφηκαν,
όσο και για τον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων
δράσεων.

Η κα. Υπουργός ενημέρωσε επίσης για τις μελέτες
που έχουν δρομολογηθεί και που θα καταδείξουν την
ανάγκη ή όχι της λειτουργίας δικτύου τραμ.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας με το Δήμο της πρωτεύουσας το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΒΕΛ σε συνεδρία της ολομέλειας του
στις 14 Ιουνίου 2010 συναντήθηκε με τη Δήμαρχο
Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου. 

Η Δήμαρχος αφού αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία
του Δήμου Λευκωσίας με το Επιμελητήριο την
οποία όπως είπε εκτιμά ιδιαίτερα καθότι συμβάλει
ουσιαστικά στην αναζωογόνηση και ανάπτυξη της
πρωτεύουσας για την προώθηση έργων, ενημέρω-
σε το Συμβούλιο για έργα που υλοποιήθηκαν ή βρί-
σκονται σε εξέλιξη.

Ειδική αναφορά έγινε στα τέσσερα μεγάλα έργα
που προγραμματίζονται και τα οποία θα εμπλου-
τίσουν ουσιαστικά την πρωτεύουσα και θα την το-
ποθετήσουν στο χάρτη του πολιτιστικού τουρι-
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σμού. Τα έργα αυτά είναι το Μέγαρο Πολιτισμού,
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο χώρο του πα-
λιού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η ανάπλαση του χώ-
ρου του Παλιού ΓΣΠ και η ανάπλαση της Πλατεί-
ας Ελευθερίας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Αγ-
καστινιώτης τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη για περαι-
τέρω συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας σε ότι αφο-
ρά την προώθηση έργων και υπογράμμισε την ανάγ-
κη παρακολούθησης των έργων αυτών με στόχο την
έγκαιρη υλοποίηση τους μέσα στα τεθέντα χρονο-
διαγράμματα.

Κοινό Συμβούλιο για την αναθεώρηση και
τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπείται από το Διευθυν-
τή κ. Σωκράτη Ηρακλέους στο Κοινό Συμβούλιο που
ορίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα
άρθρα 12Α και 12Β του Περί Πολεοδομίας και Χω-
ροταξίας Νόμου, για την αναθεώρηση και τροπο-
ποίηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Το Κοινό
Συμβούλιο συνίσταται πέραν από το ΕΒΕΛ από τους
επτά Δημάρχους Λευκωσίας, τον Πρόεδρο του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου Γερίου, τον Έπαρχο Λευκωσίας,
το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το
ΕΤΕΚ και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Περιβαλλον-
τικών Οργανώσεων.

Το Κοινό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του σε
δώδεκα συνολικά συνεδριάσεις αφού έλαβε σοβαρά
υπ’όψη τη Γενική στρατηγική Ανάπτυξης του Τοπι-
κού Σχεδίου Λευκωσίας όπως αυτή καθορίζεται
στην Έκθεση Αναθεώρησης 2010.

Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδί-
ου Λευκωσίας αποσκοπεί στην οργανωμένη και
ενοποιημένη ανάπτυξη της πόλης, και μέσω της στα-
διακής εφαρμογής της ικανοποιούνται οι γενικότε-
ροι κεντρικοί στόχοι της εξοικονόμησης των φυσικών
πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
του προγραμματισμού και σταδιακής οργάνωσης των
Περιοχών Ανάπτυξης με βάση τις πραγματικές ανάγ-
κες, της βελτιστοποίησης των ωφελημάτων από τις
δημόσιες επενδύσεις σε υπηρεσίες και υποδομές, κα-
θώς και της αναβάθμισης των ανέσεων, των συνθη-
κών ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης του πλη-
θυσμού.

Συνάντηση με Δήμαρχο Έγκωμης 

Αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας αποτελούμενη από τους
αντιπροέδρους κα. Έλενα Τάνου και κ. Παναγιώτη
Παπαφιλίππου και το Διευθυντή κ. Σωκράτη Ηρα-
κλέους είχε στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 συνάντηση με
τον Δήμαρχο Έγκωμης κ. Νίκο Παυλίδη. 

Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόθεση της κυβέρ-
νησης για μεταστέγαση διάφορων Υπουργείων ή και
κρατικών τμημάτων/υπηρεσιών στο χώρο της Διε-
θνούς Έκθεσης Κύπρου. 

Ο Δήμαρχος Έγκωμης ανέφερε ότι η ανέγερση κτι-
ρίων προνοείται από το Τοπικό Σχέδιο Έγκωμης.
Όμως λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης η
οποία σίγουρα θα δημιουργηθεί, ο Δήμαρχος συμ-
φώνησε με τις θέσεις του Επιμελητηρίου ότι θα πρέ-
πει να προηγηθεί κυκλοφοριακή και περιβαλλοντι-
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κή μελέτη. Επίσης συζητήθηκαν τα διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Έγκωμης, ενώ
έγινε ενημέρωση για τα έργα που προγραμματίζον-
ται και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.  Στη συνάν-
τηση τονίστηκε η ανάγκη ενδυνάμωση της ήδη κα-
λής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας και του Δήμου
Έγκωμης που θα βοηθήσει την Ανάπτυξη της Λευ-
κωσίας. 

Ανησυχία ΕΒΕΛ για τα έργα Λευκωσίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκω-
σίας με ανακοίνωσή του εξέφρασε την έντονη ανη-
συχία του για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των
κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την πε-
ρίοδο 2007-2013 διοχετεύεται για συγχρηματοδότηση
σε περιοχές εκτός της Λευκωσίας.

Είναι πάγια θέση του Επιμελητηρίου της πρω-
τεύουσας ότι τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να διοχε-
τεύονται σε έργα που βρίσκονται σε περιοχές που πα-
ρουσιάζουν τα σοβαρότερα διαρθρωτικά προβλήματα
που βρίσκονται κοντά στη νεκρή ζώνη, και είναι υπο-
βαθμισμένες με όλα τα δυσμενή επακόλουθα για τον
κεντρικό αστικό ιστό της πόλης. 

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι τα έργα τα
οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα χρημα-
τοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα και
ιδιαίτερα τα πιο κάτω:

Α) Αναβάθμιση του Κτιστού Περιβάλλοντος της Πε-
ριοχής του Παλαιού Δημαρχείου που αφορά την
περιοχή μεταξύ της παλιάς Ηλεκτρικής και της αυ-
λής του Παλιού Δημαρχείου.

Β) Αναβάθμιση του Κτιστού Περιβάλλοντος της Πε-
ριοχής του Αγίου Ιωάννη που είναι η Περιοχή με-
ταξύ Αρχιεπισκοπής και του Υδραγωγείου, γύρω
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Γ) Αναβάθμιση του Κτιστού Περιβάλλοντος της Πε-
ριοχής του Πυρήνα της Παλλουριώτισσας. Απο-
περάτωση όσων δρόμων απέμειναν από το έργο
που κατασκευάστηκε ώστε να ολοκληρωθεί ο Πυ-
ρήνας.

Τυχόν καθυστέρηση ή και διαφοροποίηση των τρό-
πων χρηματοδότησης εγκυμονεί κινδύνους, μη απο-
κλειόμενης της ματαίωσης των έργων, γεγονός που
θα είναι εξαιρετικά επιζήμιο για την αναζωογόνηση
της πόλης της Λευκωσίας. Τις θέσεις του το ΕΒΕΛ
θέτει σε όλους τους αρμόδιους φορείς και αναμένει
ότι θα υπάρξουν οι ανάλογες ορθές ρυθμίσεις.

Συνάντηση 
ΕΒΕΛ με 

το Δήμαρχο
Έγκωμης κ. Νίκο

Παυλίδη

,,

,,
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Από τη 
συνάντηση με τη

Δήμαρχο
Λευκωσίας και τον

Πρόεδρο του
Ιδρύματος
Πολιτισμού
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Στην εντός των τειχών Λευκωσία 
η Σχολή Καλών Τεχνών 

Με ανακοίνωση του το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας εξέφρασε τη βαθειά απο-
γοήτευση για τις παρατηρούμενες εξελίξεις για τη
Σχολή Καλών Τεχνών, η ίδρυση της οποίας στην πα-
λιά πόλη αποτελεί πάγιο αίτημα του ΕΒΕΛ, αλλά και
άλλων φορέων περιλαμβανομένου του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

Το Επιμελητήριο της πρωτεύουσας παρακολουθεί με
εντεινόμενη ανησυχία και δυσαρέσκεια τα πολλα-
πλασιαζόμενα αιτήματα άλλων πόλεων όπως η
Σχολή ιδρυθεί στην περιοχή τους.

Η θέση του ΕΒΕ Λευκωσίας τεκμηριώνεται αυτόνο-
μα από το γεγονός ότι η λειτουργία Σχολής Καλών
Τεχνών στην πρωτεύουσα θα ενεργήσει ευνοϊκά προς
την επανένωση της μοιρασμένης πόλης με τις επι-
δράσεις των συναφών πολιτιστικών της στοιχείων που
συμβάλλουν στη συνεργασία και συνέργεια φορέων
και ατόμων του πολιτισμού και της τέχνης.

Το ΕΒΕΛ αναμένει από όλες τις δυνάμεις του τόπου
να στηρίξουν την πλήρως τεκμηριωμένη θέση του
ώστε να αποφασισθεί οριστικά η ίδρυση της Σχολής
Καλών Τεχνών στη Λευκωσία και το όλο έργο να τρο-
χοδρομηθεί προς υλοποίηση το συντομότερο.

Μέγαρο Πολιτισμού

Ιδιαίτερη και έντονη δραστηριότητα ανέπτυξε το
ΕΒΕ Λευκωσίας για την ανέγερση και λειτουργία

του Μεγάρου Πολιτισμού.

Το θέμα συζητήθηκε σε αρκετές κοινές συνεδρίες με
την Δήμαρχο Λευκωσίας κα. Έλενη Μαύρου και τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος
Πολιτισμού κ. Κίκη Λαζαρίδη, ιδιαίτερα μετά από δη-
μόσιες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για μα-
ταίωση ή αναστολή του έργου.  

Σε κοινή ανακοίνωση το ΕΒΕΛ και ο Δήμος Λευ-
κωσίας ζήτησαν την άμεση προώθηση και έναρξη
των εργασιών για την ανέγερση του Μεγάρου και
εξέφρασαν έντονη ανησυχία και απαρέσκεια για τις
δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης για αναστολή ή ακύρωση του
έργου. Το ΕΒΕ Λευκωσίας και ο Δήμος Λευκωσίας
θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό το έργο για την αστι-
κή και οικονομική ανάπτυξη γιατί θα μεταμορφώ-
σει εντελώς το πολιτιστικό τοπίο της χώρας μας
και δεν θα αποτελεί «έργο βιτρίνας» όπως κάποιοι
υπονοούν. 

Το Μέγαρο Πολιτισμού αναμένεται να κοστίσει €130

Το Μέγαρο Πολιτισμού 
που θα ανεγερθεί στην Λευκωσία ,,

,,
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Ανάπτυξη Λευκωσίας

εκατ. περίπου και χρηματοδοτείται κατά 85% από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το
κόστος δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τους
δείκτες τις οικονομίας όπως λανθασμένα διαχέεται,
εφόσον το έργο δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον κυ-
βερνητικό προϋπολογισμό για τα έτη 2010 και 2011
λόγω των εισροών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας και ο Δήμος Λευκωσίας έχουν
απόλυτη εμπιστοσύνη και εμμένουν στις δημόσιες
δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι το
έργο θα προχωρήσει κανονικά και ότι επί προ-
εδρίας του δεν πρόκειται να ανασταλούν έργα πο-
λιτισμού. Προς τούτο έχει αποσταλεί και επείγουσα
επιστολή προς την Α.Ε. Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Το ΕΒΕΛ σε
συνεργασία με
την Εταιρεία
Τουριστικής

Ανάπτυξης και
Προβολής
Επαρχίας

Λευκωσίας
καθιέρωσε τη

«Γιορτή Παγωτού».
Η περσινή
εκδήλωση

σημείωσε πολύ
μεγάλη 

επιτυχία

,,

,,

Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου χαιρετίζει την εκδήλωση στη «Γιορτή Παγωτού» ,,,,
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Μικροί και 
μεγάλοι

απόλαυσαν 
τη «Γιορτή
Παγωτού»
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Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού,
στις 26 Σεπτεμβρίου 2009, σε συνεργασία με το Επι-
μελητήριο Λευκωσίας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας διορ-
γάνωσε για πρώτη φορά στην Λευκωσία Γιορτή Πα-
γωτού με τη στήριξη του ΚΟΤ. Η εκδήλωση ήταν υπό
την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού. 

Με σλόγκαν "η Λευκωσία σας κερνά παγωτό", 6.000
μικροί και μεγάλοι μετέβησαν στην Τάφρο της Πύ-
λης Αμμοχώστου και έλαβαν μέρος στην εκδήλωση
απολαμβάνοντας δωρεάν παγωτό.

Οι ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες είχαν τη χαρά να
ακούσουν ροκ μουσική από το συγκρότημα Midnight
Hour, ενώ όλοι εντυπωσιάστηκαν από την ιστορική
έκθεση φωτογραφίας που αφορούσε την ιστορία του
παγωτού στην Κύπρο.  Μέσα από το φωτογραφικό
υλικό που παρουσιάστηκε προβλήθηκαν οι πρώτοι
Κύπριοι παγωτάρηδες και οι πρώτες βιομηχανίες πα-
γωτού από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της η κα. Ελένη Μαύρου, Δή-
μαρχος Λευκωσίας, ανέφερε ότι πρόκειται για μια μο-
ναδική εκδήλωση που προβάλει και τιμά την Λευ-
κωσία και στόχος είναι να καταστεί θεσμός για την
πρωτεύουσα.

Φωτοθεραπευτικός Τουρισμός 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνέχεια των προσπαθειών

του για ανάπτυξη του Φωτοθεραπευτικού Τουρι-
σμού στην Κύπρο έλαβε μέρος στο Διεθνές Επι-
στημονικό Συμπόσιο PLDC, στο Βερολίνο με αν-
τικείμενο συζήτησης το φωτισμό, τις δυνατότητες
αξιοποίησης των ιδιοτήτων τόσο του ημερήσιου
φωτός όσο και του νυκτερινού αστικού τοπίου.

Το ΕΒΕΛ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον
κ. Νίκο Νουρή μέλος του Συμβουλίου και συντο-
νιστή του προγράμματος και την κα. Νιόβη Παρι-
σινού, Ανώτερη Λειτουργό Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Βερολίνο,
πέραν της παρακολούθησης σειράς επιστημονι-
κών διαλέξεων έγιναν και στοχευμένες επαφές με
συγκεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίους φήμης
οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στο
πρόγραμμα. Για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της
προσπάθειας για επιστημονική τεκμηρίωση των
ιδιοτήτων του κυπριακού φωτός έγινε πειραματική
παρακολούθηση ασθενών από χώρες με πληθυσμούς
υψηλής περιεκτικότητας σε ευπαθείς ως προς την
εποχιακή κατάθλιψη SAD κατά τη διαμονή τους στην
Κύπρο το μήνα Νοέμβριο.  

Το 2009 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ένταξε το
πρόγραμμα στα σχέδια επιχορήγησης του, ώστε να κα-
ταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρω-
ση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και υλοποίησης της
δεύτερης φάσης της πρακτικής εφαρμογής. 

Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας στους
επισκέψιμους χώρους της Λευκωσίας

Η απόφαση για την επέκταση του ωραρίου λει-
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Ανάπτυξη Λευκωσίας

τουργίας στους επισκέψιμους χώρους της Λευ-
κωσίας ήταν το αποτέλεσμα σύσκεψης στο Υπουρ-
γείου Εμπορίου. 

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε έχοντας στό-
χο την περαιτέρω προβολή της ιστορίας και της
πολιτιστικής παράδοσης της Λευκωσίας, τόσο
στους τουρίστες, όσο και στους ντόπιους και αυτό
θα επιτευχθεί με τα πιο ευέλικτα ωράρια λει-
τουργίας των ιστορικών χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
αποφασίστηκε η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
του Βυζαντινού Μουσείου και της Πινακοθήκης του
Πνευματικού Πολιτιστικού κέντρου του Ιδρύματος Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, του Μουσείου Λαϊκής Τέ-
χνης Κύπρου και των ναών. Επίσης αποφασίστηκε
όπως τα μουσεία της Λευκωσίας παραμένουν κλει-
στά τις Δευτέρες, ακριβώς όπως ισχύει και σε άλλες
πόλεις της Ευρώπης.  

Τέλος, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναμένεται να εξε-
τάσει σύντομα πρόταση για επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας των μουσείων τις υπόλοιπες μέρες.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εμπο-
ρίου Αντώνης Πασχαλίδης, η Δήμαρχος Λευκωσίας

Ελένη Μαύρου, ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας
Σωκράτης Ηρακλέους, η Διευθύντρια του Τμήμα-
τος Αρχαιοτήτων, η ανώτερη λειτουργός τουρισμού
Νιόβη Παρισινού εκ μέρους της Εταιρείας Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας καθώς και εκπρόσωποι του ΚΟΤ και
του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Ο Πάπας στην Κύπρο

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοίνωση του χαιρέτησε
την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο
και ιδιαίτερα στη Λευκωσία όπου και κατέλυσε. Σε
ανακοίνωση του το ΕΒΕ Λευκωσίας αναφέρει ότι
θεωρεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας την επί-
σκεψη του Πάπα Βενέδικτου 16ου στην Κύπρο,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

Ο Πάπας ως ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής
εκκλησίας, αλλά και αρχηγός κράτους είναι διεθνής
προσωπικότητα στην οποία όλοι οφείλουμε του-
λάχιστον σεβασμό.

Η επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο στέφθηκε από
τεράστια επιτυχία και καλύφθηκε από όλα τα ΜΜΕ
του εξωτερικού.
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Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει τη συμφωνία με το Κατάρ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας (ΕΒΕΛ) χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση
τη συμφωνία που υπέγραψε η Κύπρος με το Κα-
τάρ για τη σύσταση Κοινοπραξίας για προώθηση και
εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, που θα συμβάλουν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμε-
τωπίζει η πρωτεύουσα από τη συνεχιζόμενη διαί-
ρεση της και τη στέρηση σε παραγωγικές επενδύ-
σεις. Το ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει απόλυτα το έργο
που έχει αναληφθεί από την Κοινοπραξία Κύπρου
– Κατάρ και είναι πεπεισμένο ότι θα δώσει νέες

προοπτικές στην Κυπριακή οικονομία, εν μέσω της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα,
αναμένεται ότι η συνεργασία αυτή θα δημιουργή-
σει νέες θέσεις εργασίας,  θα προσελκύσει και άλ-
λες επενδύσεις από το Κατάρ και το χώρο της Μέ-
σης Ανατολής και κυρίως θα δώσει ώθηση στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα της πρωτεύουσας σε
διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός και οι υπη-
ρεσίες. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα προσφέρει κάθε στήριξη σε
οποιαδήποτε προσπάθεια προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων στην Κύπρο.
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Βιομηχανία

Η οικονομική κρίση που επεκτάθηκε σε παγκόσμιο
επίπεδο επηρέασε την ανάπτυξη της Κυπριακής οι-
κονομίας που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα
χρόνια. Οι αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στην οικο-
δομική βιομηχανία και τον τουριστικό τομέα είχαν συ-
νακόλουθες επιπτώσεις σε άλλους εξαρτώμενους
κλάδους όπως στην μεταποιητική βιομηχανία.

Η Λευκωσία συνεισφέρει γύρω στο 43% της συνο-
λικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής της μεταποι-
ητικής βιομηχανίας και εργοδοτεί το 42% των απα-
σχολουμένων στον κλάδο.

Σημειώνεται, ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς,
αναδεικνύεται η διαχρονική αξία και συνεισφορά της
μεταποιητικής βιομηχανίας. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι ο κλάδος της μεταποίησης απασχολεί γύρω στο
10% του συνόλου των επικερδώς απασχολουμένων
στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας πα-
ρακολουθεί συστηματικά και επισταμένα τα θέματα
βιομηχανίας, βιομηχανικής πολιτικής και συναφή το-
πικά προβλήματα και στα πλαίσια αυτά συνεδρίαζε
τακτικά και είχε αρκετές συναντήσεις με αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των θε-
μάτων/προβλημάτων που προέκυπταν. 

Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης 

Οι προτάσεις που είχε ετοιμάσει το ΕΒΕ Λευκωσίας
αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της μεταποιητικής
βιομηχανίας για αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-
σης, υιοθετήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΚΕΒΕ και στη συνέχεια προωθήθηκαν για συζήτηση
στην αντίστοιχη Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ
στην οποία συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος Βιομηχα-
νίας, του ΚΕΒΕ μαζί με τους Αντιπροέδρους των το-
πικών Επιμελητηρίων.

Σύσκεψη με Υπουργείο για προβλήματα βιομηχανίας 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συ-
νάντηση στις 9 Μαρτίου 2010 με το Διευθυντή Βιο-
μηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού κ. Γιάννη Κοντό. Αντικείμε-
νο της σύσκεψης ήταν συγκεκριμένα προβλήματα της
μεταποιητικής βιομηχανίας καθώς και ευρύτερα θέ-
ματα βιομηχανικής πολιτικής.

Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου τόνισε ότι η μετεξέ-

Συνάντηση
Επιτροπής

Βιομηχανίας ΕΒΕΛ
με τον κ. Γιάννη

Κοντό

,,

,,
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Στιγμιότυπο
από την αιμοδοσία

που διοργάνωσε 
το ΕΒΕΛ
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λιξη της οικονομίας έχει αναδείξει νέους κλάδους στη
μεταποίηση και έχει επιφέρει τον εκσυγχρονισμό ορι-
σμένων άλλων, ώστε σήμερα να είναι σε θέση να
έχουν σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία εθνικού
πλούτου και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας με την
απασχόληση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων. Η δια-
χρονική αξία, όσο και η σταθερή συνεισφορά που την
χαρακτηρίζει, επιβάλλουν τη στήριξη της βιομηχανίας
ώστε να διατηρηθεί αυτό το σημαντικό στοιχείο της
παραγωγικής δομής της οικονομίας του τόπου μας. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν συγκεκριμένα προ-
βλήματα όπως η έλλειψη έργων υποδομής, το ψηλό
κόστος βιομηχανικού ρεύματος, ο εισαγόμενος αν-
ταγωνισμός από Ευρωπαϊκά προϊόντα προερχόμε-
να από περιοχές με επιδοτήσεις ψηλής έντασης. 

Τέλος έγινε αναφορά στο σχέδιο χορηγιών για ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και στα προβλήμα-
τα υλοποίησης των επενδύσεων λόγω των καθυ-
στερήσεων στην αξιολόγηση των αιτήσεων και εκτα-
μίευση των επιδοτήσεων.

Στη σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας για τον
τόπο και την ανάγκη στήριξης της αναφέρθηκε
επίσης ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου υπό την ιδιό-
τητά του ως Προέδρου της Τοπικής Επιτροπής Βιο-
μηχάνων Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου και
Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς του ΕΒΕ
Λευκωσίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προ-
έδρου της Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Γιαννάκη Ομήρου σε Βιο-
μηχανικές Ζώνες/Περιοχές στη δυτική Λευκωσία.

Ο κ. Παπαφιλίππου ενημέρωσε τον κ. Ομήρου για τη
συνεισφορά της βιομηχανίας στον εθνικό πλούτο, στη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην

υποδομή που υπάρχει στην Επαρχία Λευκωσίας. Πρό-
σθετα αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η μεταποιητική βιομηχανία και στα μέτρα στή-
ριξης που επιβάλλονται για αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος. 

Σταθερός «αιμοδότης» το ΕΒΕ Λευκωσίας

Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκαν οι αιμοδοσίες που
διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 24 Σεπτεμβρί-
ου 2009 και 4 Μαρτίου 2010 σε συνεργασία με την
Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Κοκκινοτριμιθιάς, Βιομηχανική Ζώνη Παλιο-
μετόχου και Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι. Στις αιμο-
δοσίες παρέστησαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Επι-
τροπής Βιομηχάνων κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου,
ο Αστυνομικός Διευθυντής Συμπλέγματος κ. Γρηγό-
ρης Λαγούδης και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΕΒΕ Λευκωσίας εντάσσε-
ται στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Επι-
μελητηρίου και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του
εμποροβιομηχανικού κόσμου ώστε να συνδράμει στην
εθελοντική αιμοδοσία πάνω σε οργανωμένη βάση.

Επιθεωρήσεις Βιομηχανικών Υποστατικών

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας έτυχε
ενημέρωσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεδρία της
στις 8 Απριλίου 2010 με προσκεκλημένο τον κ. Μά-
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ριο Κουρτελλή, Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας.

Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα θέμα-
τα που επηρεάζουν τις βιομηχανίες, όπως η ασφά-
λεια και η υγεία στους χώρους εργασίας, τα εργατι-
κά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες,
επισκέψεις από επιθεωρητές, σήμανση CΕ, ωράριο
και χρόνος ανάπαυσης οδηγών κ.λ.π. Αναφορά έγι-
νε επίσης στα θέματα εγκατάστασης υγραερίου, ελέγ-
χου βιομηχανικής ρύπανσης και ποιότητα ατμο-
σφαιρικών αερίων. Τέλος τέθηκε επιτακτικά η δια-
δικασία αιφνιδίου ελέγχου και εισόδου των επιθεω-
ρητών στα βιομηχανικά υποστατικά χωρίς να επη-
ρεάζεται η ασφάλεια και υγεία των επισκεπτόμενων.

Προβλήματα προσβασιμότητας σε Βιομηχανικές
Ζώνες Περιοχές

Τα προβλήματα εισόδου και εξόδου στις Βιομηχανι-
κές Ζώνες / Περιοχές ήταν το αντικείμενο σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων
στις 5 Μαΐου 2010. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Δι-
ευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αλέκος
Μιχαηλίδης, η Πρώτη Εκτελεστική Μηχανικός κα.
Χρυστάλλα Μαλούπα καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί

παράγοντες του Τμήματος. 

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ.
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης, ο Αντιπρόεδρος Βιο-
μηχανίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευ-
θυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.  

Αναφορικά με το πρόβλημα εξόδου στη Βιομηχανι-
κή Περιοχή Στροβόλου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων
ανέλαβε τη δέσμευση για δημιουργία πρόσθετης αρι-
στερόστροφης λωρίδας στην οδό Προπυλαίων προς
τη Λεωφ. Βικέλα η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του
2010. Το έργο αυτό μαζί με τα υπόλοιπα που υλο-
ποιούνται αυτή τη στιγμή, και σχετίζονται με τους νέ-
ους κόμβους ΓΣΠ και Βικέλα, αναμένεται ότι θα
απαμβλύνουν σημαντικά το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. 

Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη η προγραμματι-
σμένη σύνδεση της Λεωφ. Αργυρουπόλεως με το
νέο κόμβο ΓΣΠ και τη Λεωφ. Τσερίου αναμένεται
να βελτιώσει την κυκλοφοριακή ροή στη Βιομη-
χανική Περιοχή Στροβόλου αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή στην είσοδο της Λευκωσίας.  Όσον αφο-
ρά το πρόβλημα εξόδου από τη Βιομηχανική
Ζώνη Ιδαλίου τόσο προς Λευκωσία όσο και προς
Τσέρι, τα Δημόσια Έργα ανάφεραν ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι σχεδιασμοί και αναμένονται διευ-
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κρινήσεις για την πιθανή απαλλοτρίωση μικρής
έκτασης γης καθώς και μετακίνηση υπηρεσιών. Οι
σχεδιασμοί των Δημοσίων Έργων αφορούν τη δη-
μιουργία πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας στη
συμβολή της οδού Σταδίου προς Λευκωσία και
Τσέρι και την εγκατάσταση φώτων τροχαίας. Το
όλο έργο επηρεάζεται από τη διαπλάτυνση του
υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού και
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός του 2011.   

Αύξηση Πολεοδομικών Συντελεστών για
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε ιδιαίτερη συμβολή στην προ-
ώθηση του Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης του
2009 για τις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές.
Σύμφωνα με το διάταγμα, δίδεται στις Πολεοδομικές
Αρχές η δυνατότητα άσκησης διακριτικής ευχέρειας
για αύξηση του συντελεστή κάλυψης μέχρι και το 70%
και αύξηση στον αριθμό ορόφων κατά ένα υπό προ-
ϋποθέσεις.

Παραμένει το πάγιο αίτημα του ΕΒΕ Λευκωσίας για
αύξηση των συντελεστών δόμησης και κάλυψης
στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές. Το αίτημα προ-
σβλέπει στην αύξηση του συντελεστή κάλυψης του-
λάχιστον στο 70% και δόμησης τουλάχιστον στο 120
– 130% μέσα από την αναθεώρηση του τοπικού Σχε-
δίου Λευκωσίας.

Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντη-
ση στις 5 Ιουνίου 2009 και 19 Ιουλίου 2010 με τον

κ. Γιώργο Πετούση, Εκτελεστικό Διευθυντή Εξυ-
πηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ, καθώς και με το Δι-
ευθυντή Επαρχίας Λευκωσίας κ. Παναγιώτη Σάρ-
δο στις 29 Απριλίου 2010 για συζήτηση θεμάτων
διατιμήσεων καθώς και έργων υποδομής. Η Επι-
τροπή Βιομηχανίας στις 7 Ιουλίου 2009 είχε προ-
σκεκλημένο τον Δρα Ανδρέα Πουλλικά, Βοηθό Δι-
ευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑΗΚ, για να
αναπτύξει το θέμα «Ενεργειακή Πολιτική και Επι-
λογή για τις επιχειρήσεις».

Η Κύπρος κατατάσσεται και πάλι ως η ευρωπαϊκή
χώρα με το ακριβότερο ρεύμα από την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία, γεγονός που επιβεβαιώνεται
από τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων για τις
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος του δεύτερου εξαμήνου
του 2009. Μοναδική εξαίρεση των τελευταίων χρό-
νων αποτέλεσε το πρώτο εξάμηνο του 2009 όταν η
Κύπρος είχε βελτιώσει τη θέση της και κατατάχθη-
κε ως η 6η πιο ακριβή χώρα. Την περίοδο (2007-2008)
το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο είχε ση-
μειώσει αύξηση της τάξης του 33% και στις δύο δια-
τιμήσεις (οικιακό και βιομηχανικό).

Από τον Ιούνιο 2009 ισχύουν νέες ρυθμίσεις για τους
εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές με την
εισαγωγή εναλλακτικών μηνιαίων διατιμήσεων επο-
χιακής χρήσης, που ισχύουν παράλληλα με τις υφι-
στάμενες. Με βάση τις εξαγγελίες της ΑΗΚ σχετικά
με το πιο πάνω θέμα, το ΕΒΕ Λευκωσίας προέβη σε
μελέτη των νέων διατιμήσεων και σε συγκριτική ανά-
λυση.  Στη μελέτη του ΕΒΕ Λευκωσίας διαφάνηκε ότι
από τις νέες ρυθμίσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο
οφέλη για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με την αλ-
λαγή του ορίου καθορισμού ένταξης στις μηνιαίες δια-
τιμήσεις από 50 KVA σε 70 KVA. 
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Όσον αφορά τους καταναλωτές χαμηλής τάσης (Δια-
τίμηση 71 ή 72) θα πρέπει να μελετήσουν επισταμένα
τη νέα εναλλακτική Διατίμηση 70. Μπορούν να δια-
πιστώσουν κατά πόσο είναι προς όφελος τους να με-
ταπηδήσουν στη νέα διατίμηση από την αναλυτική
κατάσταση και σχετική επιστολή που τους είχε απο-
σταλεί από την ΑΗΚ. 

Για τις νέες διατιμήσεις μέσης τάσης (74 και 75), από
τη μελέτη του ΕΒΕ Λευκωσίας διαφαίνεται ότι η με-
τακίνηση προς αυτές θα επιφέρει στις πλείστες πε-
ριπτώσεις ψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρόλα αυτά, υπογραμμίζεται η ανάγκη όπως οι επι-
χειρήσεις μελετήσουν τις νέες διατιμήσεις και τη σχε-
τική ενημερωτική επιστολή της ΑΗΚ προτού προβούν
σε οποιεσδήποτε ενέργειες.  

Προώθηση προβλημάτων με Τηλεπικοινωνίες

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συ-
νάντηση στις 10 Αυγούστου 2009 με τον Αναπληρωτή
Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ κ. Γιώρ-
γο Σκουφάρη και το Διευθυντή Επιχειρηματικών Πε-
λατών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο για την προώθηση
προβλημάτων σε θέματα τηλεπικοινωνιών που απα-
σχολούν τις επιχειρήσεις. Συζητήθηκε η προώθηση

δικτύων σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές καθώς και
η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς πελάτες.
Για την συγκεκριμενοποίηση των δράσεων αυτών είχε
προσκληθεί στη συνεδρία της Επιτροπής Βιομηχα-
νίας στις 18 Φεβρουαρίου 2010 ο κ. Μιχάλης Πα-
παδόπουλος.

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πυρασφάλεια των
βιομηχανικών υποστατικών

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Κύπρου εγκαινίασε σειρά ενημερω-
τικών παρουσιάσεων με θέμα «Πυρασφάλεια / Πυ-
ροπροστασία για υποστατικά σε Βιομηχανικές Ζώ-
νες / Περιοχές».

Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγ-
καταστάσεις της Παγκύπριας Εταιρείας Αρτοποιών
στις 24 Φεβρουαρίου 2010 και προσκλήθηκαν εκ-
πρόσωποι επιχειρήσεων από τη Βιομηχανική Περιοχή
Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετό-
χου και τη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντι-
πρόεδρος Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίπ-
που και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-
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σίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης καθώς και εκπρόσωποι
του Τμήματος Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Πολύ ενδιαφέρουσα και καθ΄ όλα χρήσιμη χαρακτη-
ρίστηκε από τους συμμετέχοντες και η δεύτερη κατά
σειρά ενημερωτική παρουσίαση που διοργανώθηκε
στις 3 Μαρτίου 2010 και κάλυψε τις Βιομηχανικές Ζώ-
νες της Νότιας Λευκωσίας (Γέρι, Δάλι, Πέρα Χωρίο
Νήσου, Τσέρι).

Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας Γεωργαλλής,
μέλη της Τοπικής Επιτροπής Βιομηχάνων καθώς και
ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. 

Στις παρουσιάσεις έγινε αναφορά στις αιτίες πυρ-
καγιάς, στους τρόπους μετάδοσης αλλά και κατά-
σβεσης, στα μέσα πυρόσβεσης και στις επιβεβλη-
μένες ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε παρα-
γωγικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των
παρευρισκομένων και των εκπροσώπων της Πυρο-
σβεστικής για σχεδιασμό αποτελεσματικών προλη-
πτικών μέτρων. 

Ενοίκια για κρατικά τεμάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες

Με την έγκριση πρότασης νόμου από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που
προέκυψε με την κατακόρυφη αύξηση ενοικίων
κατά την ανανέωση των συμβάσεων εκμίσθωσης τε-
μαχίων σε Βιομηχανικές Ζώνες, οι οποίες είχαν συ-

νομολογηθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα
Κτηματολογίου). 

Στην νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι το μί-
σθωμα για κρατική γη σε βιομηχανικές ζώνες (δηλαδή
εκτός βιομηχανικών περιοχών) θα καθορίζεται στο 1
– 3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, ανά-
λογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενεργώντας έγκαιρα και σε συ-
νεργασία με το ΚΕΒΕ, πρωτοστάτησε στην ανάδει-
ξη του προβλήματος που προέκυψε με την ανανέ-
ωση συμβάσεων μίσθωσης τεμαχίων σε Βιομηχανικές
Ζώνες κατά τη λήξη τους. Με επιστολές προς στο
Τμήμα Κτηματολογίου από τον Οκτώβριο 2009
υπέδειξε την ανάγκη μείωσης του ποσοστού επί της
αγοραίας αξίας του τεμαχίου, βάση του οποίου
υπολογίζεται το ενοίκιο, καθώς οι υπερτιμημένες
αξίες γης έχουν οδηγήσει τα ενοίκια σε απαγορευ-
τικά επίπεδα. Στις 13 Νοεμβρίου 2009 αντιπροσω-
πεία του ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντηση με το Δι-
ευθυντή Κτηματολογίου κ. Ανδρέα Χριστοδούλου
κατά την οποία αναπτύχθηκαν επιχειρήματα για ανα-
θεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής.

Για το ίδιο θέμα ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον Έφορο Κρατικών
Ενισχύσεων στις 7 Οκτωβρίου 2009 και συμμετείχε
σε δύο συνεδρίες της Επιτροπής Εμπορίου και
Βιομηχανίας της Βουλής όπου συζητήθηκε η πρό-
ταση νόμου.

Σημειώνεται η ιδιαίτερη συμβολή της Επιτροπής Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, καθώς και του Κτηματολογίου στην προ-
ώθηση του όλου θέματος.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

32

Βιομηχανία

Παραμένουν σε εκκρεμότητα τα θέματα της δυνα-
τότητας ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης,
διαρκούντων των τελευταίων επτά χρόνων ισχύος
τους καθώς και η μεθοδολογία καθορισμού της
αξίας της γης.

Ινδική Επιχειρηματική Αποστολή σε βιομηχανίες της
Λευκωσίας

Επίσκεψη Ινδικής Επιχειρηματικής Αποστολής πραγ-
ματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2009 στη Βιομη-
χανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Σε συνεργασία με το ΕΒΕ
Λευκωσίας διευθετήθηκαν επισκέψεις και παρου-
σιάσεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών Παγωτά
Παπαφιλίππου, Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών και
Fileminders.

Επίσκεψη Επιμελητηρίου Εύβοιας σε Βιομηχανικές
Ζώνες/Περιοχές Λευκωσίας

Αποστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας επισκέφθη-
κε τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και Βιο-
μηχανική Ζώνη Παλιομετόχου στις αρχές Φεβρουα-
ρίου 2010.

Στα πλαίσια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Βιο-
μηχάνων κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και συζητή-
θηκαν τρόποι ανάπτυξης συνεργασιών καθώς και ενί-
σχυση των υφιστάμενων καλών σχέσεων.

Ειδικά Θέματα Βιομηχανικών Ζωνών / Περιοχών

Βιομηχανικές Περιοχές

Στην Λευκωσία είναι ανεπτυγμένες 3 Βιομηχανικές
Περιοχές οι οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελ-
λείψεις σε σημαντικά έργα υποδομής στα οποία πε-
ριλαμβάνονται πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι (π.χ.
αίθουσες εκδηλώσεων, χώροι στάθμευσης, κοινοί εκ-
θεσιακοί χώροι, εστιατόρια, αίθουσες κατάρτισης),
παιδαγωγικοί σταθμοί, τράπεζες, ταχυδρομεία, πε-
ρίφραξη κλπ. Ελλείψεις παρατηρούνται και όσον
αφορά ορισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως
αστυνόμευση και πυρόσβεση, καθώς και ευδιάκριτες
πινακίδες / οδοδείκτες που καθοδηγούν εντός των
περιοχών προς τις διάφορες μονάδες. 

Η εκκρεμότητα αναφορικά με τις πολεοδομικές πα-
ρεκκλίσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές ρυθμίστηκε
προσωρινά με σχετικό Πολεοδομικό Διάταγμα.

Επίσκεψη 
Iνδικής

επιχειρηματικής
αποστολής στη

Βιομηχανική
Παλιομετόχου
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Προβλήματα προσπέλασης στη Βιομηχανική
Περιοχή Στροβόλου 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχεδιασμών
για το οδικό δίκτυο στην είσοδο της Λευκωσίας συ-
νεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα προ-
σπέλασης στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. 

Σε συνέχεια συναντήσεων της Επιτροπής Βιομηχα-
νίας με τα Δημόσια Έργα στις 14 Ιουλίου 2009 και
1 Φεβρουαρίου 2010 και συνακόλουθων επιστολών,
το Τμήμα Δημοσίων Έργων εξέτασε δύο από τις ει-
σηγήσεις του ΕΒΕ Λευκωσίας για αντιμετώπιση του
προβλήματος. 

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία επιπρόσθετης εισό-
δου / εξόδου στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
με την οχηματική σύνδεση της οδού προπυλαίων με
την οδό Βηθλεέμ. 

Η δεύτερη αφορά την αναβάθμιση της συμβολής της
οδού Προπυλαίων με την οδό Δ. Βικέλα ώστε να δη-
μιουργηθούν δύο λωρίδες εξόδου προς την οδό Δ.
Βικέλα και να διευκολυνθεί η είσοδος / έξοδος των
επιβατικών αλλά και των αρθρωτών οχημάτων που
μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια. 

Μετά τη σύσκεψη με το Διευθυντή Δημοσίων Έρ-
γων στις 7 Μαΐου 2010, αναμένεται η ολοκλήρω-
ση εντός του 2010 της δημιουργίας της πρόσθε-
της λωρίδας εξόδου προς την οδό Δ. Βικέλα. Πα-
ράλληλα θα προωθηθεί η Ασφάλτωση του δρόμου
πρόσβασης προς το χώρο στάθμευσης στην Προ-
πυλαίων – Προποντίδος.

Σύνδεση υποστατικών με Αποχετευτικό
στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου

Μετά από ενέργειες του ΕΒΕ Λευκωσίας έχει επι-
ταχυνθεί η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου
στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Η σύνδεση των
υποστατικών με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστη-
μα αναμένεται να είναι εφικτή περί τα τέλη 2010.

Βιομηχανικές Ζώνες 

Άλλη σημαντική δραστηριότητα του ΕΒΕ Λευκωσίας
αφορά την προώθηση και υλοποίηση των προτε-
ραιοτήτων κάθε ζώνης σε συνεργασία με το αρμό-
διο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού και την Επαρχιακή Διοίκηση. Σε αυτό
συμβάλλει ιδιαίτερα η στενή συνεργασία του ΕΒΕ
Λευκωσίας με τις Τοπικές Επιτροπές Βιομηχάνων οι
οποίες καλύπτουν τις πλείστες από τις 17 Βιομη-
χανικές Ζώνες που είναι χωροθετημένες στην πόλη
και επαρχία Λευκωσίας.  

Τα προβλήματα των Βιομηχανικών Ζωνών της ευ-
ρύτερης Λευκωσίας εξετάστηκαν στις διάφορες συ-
νεδρίες της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας και στις κατά τόπους Τοπικές Επιτροπές. 

Εξακολουθούν να απουσιάζουν παντελώς στοιχειώδη
έργα υποδομής σε αρκετές βιομηχανικές ζώνες
όπως η ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξο-
να, η χάραξη εσωτερικού οδικού δικτύου, η μεταφορά
υπηρεσιών κοινής ωφελείας (όπως παροχή ηλε-
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Βιομηχανία

κτρισμού, νερού, τηλεφώνου, πεζοδρομίων), η
ασφάλεια / αστυνόμευση, καθώς και εκτέλεση άλλων
δευτερεύουσας σημασίας έργων όπως φωτισμός, κα-
τευθυντήριες πινακίδες και άλλα.

Εντός του 2011 αναμένεται η υλοποίηση του ρυθ-
μιστικού σχεδίου για διαμόρφωση της συμβολής στην
οδό Σταδίου με το δρόμο προς Τσέρι (περιοχή Χα-
λεπιανών) με την προώθηση δεξιόστροφων λωρίδων
καθώς και εγκατάσταση φώτων τροχαίας. Αναμένε-
ται ότι τα μέτρα αυτά θα μειώσουν την κυκλοφοριακή
συμφόρηση που επηρεάζει τις Βιομηχανικές Ζώνες
Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου-Νήσου και Τσερίου. Το θέμα
συζητήθηκε στη συνάντηση με το Διευθυντή του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων στις 5 Μαΐου 2010

Πρόσθετα, προωθείται η επέκταση του κεντρικού οδι-
κού άξονα στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, ο οποίος
θα ολοκληρωθεί στις αρχές 2011. Προγραμματίζε-
ται επίσης η προώθηση του κεντρικού οδικού άξο-
να στη Βιομηχανική Ζώνη Αλάμπρας καθώς και στη
Βιομηχανική Ζώνη Πέρα Χωρίου Νήσου.

Συνάντηση με τον Έπαρχο Λευκωσίας για
Βιομηχανικές Ζώνες

Συνάντηση με τον Έπαρχο Λευκωσίας κ. Αργύρη Πα-

παναστασίου είχαν στις 2 Δεκεμβρίου 2009 ο Αντι-
πρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Πα-
ναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομη-
χανίας κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης για συζήτηση των
προβλημάτων υποδομής που παρατηρούνται στις
Βιομηχανικές Ζώνες στην επαρχία Λευκωσίας. 

Αντηλλάγησαν απόψεις για τον αποτελεσματικότε-
ρο τρόπο προώθησης και υλοποίησης έργων που εκ-
κρεμούν, καθώς και μελλοντικές αναπτύξεις. 

Συζητήθηκαν επίσης εκκρεμότητες που αφορούν τα
έργα βελτίωσης και συντήρηση δρόμων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετό-
χου και Βιοτεχνικής Ζώνης Μάμμαρι. Συζητήθηκαν
τα επίμαχα θέματα οδικού δικτύου, ταχυδρομικών
υπηρεσιών, τηλεφωνικού δικτύου, διάθεση τεμαχίων
και διάρκεια μισθώσεων.

Προώθηση έργων στη Βιομηχανική Ζώνη
Παλιομετόχου 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε σε σύσκεψη που συγ-
κάλεσε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού στις 8 Ιουλίου 2009 αναφορικά με τα προ-
βλήματα που απασχολούν τη Βιομηχανική Ζώνη Πα-
λιομετόχου.

Συνάντηση
ΕΒΕΛ με το
Υπουργείο
Εμπορίου,

Βιομηχανίας και
Τουρισμού
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Σύσκεψη 
ΕΒΕΛ με

εκπροσώπους 
της CYTA
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Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Μιχαήλ του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλιομε-
τόχου, καθώς και Βιομήχανοι που δραστηριοποι-
ούνται στη Βιομηχανική Ζώνη. Από το ΕΒΕ Λευκω-
σίας παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Πα-
ναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομη-
χανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το οδικό δίκτυο και
ο κεντρικός οδικός άξονας της Βιομηχανικής Ζώνης
Παλιομετόχου. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για εξασφάλιση πινάκων και χαρτών απαλλο-
τρίωσης από το Κτηματολόγιο, ώστε να προχωρή-
σει η διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Αναμένεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο να προχω-
ρήσει με τις διαδικασίες για την ετοιμασία κατα-
σκευαστικών σχεδίων ώστε να είναι έτοιμα μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Νέα έργα υποδομής στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι 

Ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2010 η εγκατάσταση
τηλεφωνικού δικτύου στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμα-
ρι. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών
του ΕΒΕ Λευκωσίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της

CYTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) και ιδιαίτερα
προς το Τμήμα Επιχειρηματικών Πελατών και στον
Προϊστάμενο του κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Στην περιοχή εγκαταστάθηκε προσωρινό εναέριο τη-
λεφωνικό δίκτυο, δεδομένης της απουσίας ολο-
κληρωμένου οδικού δικτύου που να επιτρέπει υπό-
γεια εγκατάσταση.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία του ΕΒΕ Λευκωσίας στίς 22 Φεβρουαρίου 2010,
εκπρόσωποι της CYTA ενημέρωσαν τους μισθωτές
υποστατικών στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι για την
πορεία των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου,
αλλά και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με τη
σύνδεση των υποστατικών. 

Πρόσθετα το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συγκαλέσει σύ-
σκεψη στις 16 Ιουνίου 2009 για εξέταση των προ-
βλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις μέλη του
ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στη Βιο-
τεχνική Ζώνη Μάμμαρι.

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος Βιομηχα-
νίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίπ-
που και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντω-
νιάδης, ο Πρόεδρος της Κοινοτικής Αρχής κ. Νίκος Κο-
τζιάπασιης, μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου καθώς
και μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούν-
ται στην Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.
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Εμπόριο

Αστικά χρέη

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ
Λευκωσίας στην οποία παρευρέθη ο Νομικός Σύμ-
βουλος του Επιμελητηρίου κ. Ιωνάς Νικολάου συ-
ζητήθηκε το θέμα των αστικών χρεών στο οποίο μετά
την κατάργηση των φυλακιστηρίων το πρόβλημα έχει
ενταθεί. Για επίλυση του προβλήματος ζητήθηκε από
την Επιτροπή Νομικών της Βουλής η βοήθεια του δι-
κηγορικού συλλόγου για την ετοιμασία ριζοσπαστι-
κού νομοσχεδίου σε σχέση με τα αστικά χρέη. Η με-
λέτη θα είναι έτοιμη σε μερικές εβδομάδες οπότε θα
παρουσιαστεί στο ΕΒΕ Λευκωσίας για να δοθούν
απόψεις.

Επίσης γίνονται προσπάθειες για τη τροποποίηση της
περί πολιτικής δικονομίας νόμου καθώς και δημι-
ουργία του θεσμού των επιδιαιτησιών (arbitration
committees) για αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέ-
χρι των € 3000.

Επαγγελματικές Φορολογίες Δήμου Πάφου

Το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πέρσι από την
αυθαίρετη επιβολή επαγγελματικών φορολογιών
σε εταιρείες που δεν διατηρούν επαγγελματικά

υποστατικά στα όρια του Δήμου Πάφου επανήλθε και
φέτος, με παραγνώριση της απόφασης της Εκτε-
λεστικής επιτροπής της Ένωσης Δήμων να εισηγη-
θεί σε όλους τους Δήμους να μην επιβάλλουν επαγ-
γελματικές φορολογίες σε πρόσωπα που κατέχουν
άδεια άσκησης επιχείρησης σε άλλους Δήμους.

Η Επιτροπή Εμπορίου επελήφθη του θέματος
καθ’ότι θεωρεί την πρακτική αυτή η οποία επιβάλ-
λεται σε όλες τις εταιρείες που συναλλάττονται με
εταιρείες που εδρεύουν στο Δήμο Πάφου, απαρά-
δεκτης, εκτός πραγματικότητας και πέραν πάσης λο-
γικής. Το πρόβλημα που προκύπτει θα είναι όχι μόνο
μεγαλύτερο αλλά και εξοντωτικό για τον Επιχειρη-
ματικό κόσμο αν και οι 33 Δήμοι και οι 356 Κοινότητες
εφαρμόσουν την ίδια πολιτική, δηλαδή να επιβάλ-
λουν επαγγελματικές φορολογίες σε όσες εταιρείες
εισέρχονται εντός των ορίων τους βασιζόμενοι στην
λανθασμένη ερμηνεία του άρθρου 104 (1)(β) του Περί
Δήμων Νόμου και την τροποποίηση που έγινε με το
άρθρο 14 του Ν47(1)/2003.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεννόηση με το Νομικό Σύμ-
βουλο και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών κ Ιωνά Νικολάου και τον Πρόεδρο της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κ. Νικόλα Πα-
παδόπουλο προωθούν την τροποποίηση της νομοθε-
σίας για την οριστική επίλυση του προβλήματος.
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,,
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Ακάλυπτες Επιταγές

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας, σαν αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην Κυ-
πριακή οικονομία, τα κρούσματα έκδοσης ακάλυπτων
επιταγών και επισφαλών χρεωστών έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά, ενώ η τάση για περαιτέρω αύξηση τους εί-
ναι ανοδική.

Στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας φαίνεται ση-
μαντική αύξηση των φυσικών και νομικών προσώπων
που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ, καθώς και η αύξηση
τόσο του αριθμού όσο και της αξίας των ακάλυπτων
επιταγών φθάνοντας στα επίπεδα του 2003 που δη-
μιουργήθηκε το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών.

Η Επιτροπή Εμπορίου μελέτησε διεξοδικά το όλο
θέμα και εισηγήθηκε όπως σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ
γίνει εισήγηση προς τις Εμπορικές τράπεζες και τα
συνεργατικά ιδρύματα να τεθούν κριτήρια στην πα-
ραχώρηση βιβλιαρίων επιταγών, να διερευνηθεί η
πρακτική που ακολουθείται στις άλλες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και οι ποινές για τους εκδότες
ακάλυπτων επιταγών να γίνουν πιο αυστηρές.

Αύξηση Εταιρικού Φόρου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξέφρασε την έντονη αντί-
δρασή του στην πρόθεση της κυβέρνησης για αύ-
ξηση του εταιρικού φόρου κατά 1% για περίοδο
δύο χρόνων καθ’ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε
βραχυπρόθεσμα να βελτιώσει τα δημόσια οικο-
νομικά μεσοπρόθεσμα όμως θα έχει άκρως αρ-

νητικές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου.  

Παράλληλα μια τέτοια ενέργεια θα ενίσχυε την επι-
χειρηματική αβεβαιότητα ενώ θα έπληττε ανεπα-
νόρθωτα την προσπάθεια της Κύπρου να προσελ-
κύσει ξένες εταιρείες ως αξιόπιστο διεθνές επιχει-
ρηματικό κέντρο.

Ωράρια τουριστικής περιόδου

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρα-
κλέους και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Μαρίνος Καλλής συμμετείχαν στις συνεδρίες της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής Λευκωσίας στην οποία
προεδρεύει ο Έπαρχος Λευκωσίας με σκοπό την
υποβολή εισηγήσεων προς την Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση δια-
τάγματος για τον καθορισμό της τουριστικής πε-
ριόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών και των
ωραρίων και των αργιών των καταστημάτων στις πε-
ριοχές αυτές.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας τάχθηκαν υπέρ
της εφαρμογής τουριστικού ωραρίου ολόχρονα με
επέκταση των τουριστικών περιοχών σε όλες τις δη-
μαρχούμενες περιοχές της Λευκωσίας. Σε σχέση με
την εφαρμογή του τουριστικού ωραρίου υποστηρίχ-
θηκε ότι αυτό θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το
έτος, δεδομένου ότι ο χρόνος μη εφαρμογής του εί-
ναι πολύ περιορισμένος γεγονός που καθιστά την
εναλλαγή των ωραρίων άνευ ουσίας.

Για τις αργίες υποστηρίχθηκε όπως οι ίδιες ρυθμίσεις
που ίσχυσαν για το 2009 ισχύσουν και για το έτος 2010.
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Εμπόριο

Υπερβάσεις Τελωνείου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας με ανακοίνωσή του χαιρέτισε την από-
φαση του Δικαστηρίου σε προσφυγή Εταιρείας
Εκτελωνιστών με την οποία επικρίνεται ο υπερ-
βάλλων ζήλος των Τελωνειακών Αρχών που
σπεύδουν να επιβάλουν πρόστιμο σε περιπτώσεις
ελλιπούς διασάφησης στοιχείων εισαγομένων
ειδών, ακόμη και μετά την επείγουσα διόρθωση
της διασάφησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι
στην υπό αναφορά περίπτωση το Τμήμα Τελω-
νείων επέμεινε στην επιβολή προστίμου ακόμη και
μετά την εντόπιση από την Εταιρεία του σφάλ-
ματος και την αίτηση για διόρθωσή του. Το Δικα-
στήριο τόνισε πως «η παρούσα υπόθεση ξεπερ-
νά ακόμα και τα όρια της παραβίασης της καλής
πίστης».

Οι εκτελωνιστές επισημαίνουν ότι ανάλογες ενέρ-
γειες από το Τμήμα Τελωνείων είναι καθημερινές
και εκφράζεται ελπίδα ότι η απόφαση του Δικα-
στηρίου θα οδηγήσει σε αναθεώρηση τη σχετική

νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητα
πρόστιμα με τα οποία μετακινούνται στους εισα-
γωγείς με όλα τα δυσμενή τους επακόλουθα.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα σταθεί αρωγός και συμπα-
ραστάτης σε όλες τις προσπάθειες των εκτελω-
νιστών για αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων στο
μέλλον.

Βραβείο Εξαγωγών

Ο θεσμός του βραβείου εξαγωγών ξεκίνησε το
1982 και οργανώνεται από κοινού από το Κυ-
πριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού. Τα βραβεία εξαγωγών προϊόντων και
Υπηρεσιών κατά το χρόνο που μας πέρασε απο-
νεμήθηκαν στις πιο κάτω εταιρείες.

Α. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Βραβείο για μικρές βιομηχανικές μονάδες με

προσωπικό κάτω των 50 ατόμων:

,,

,,
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«Μ.Π. θεοδώρου (ΒΙΟΜ. ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ
ΛΤΔ»

2. Βραβείο για μεγάλες βιομηχανίες με προ-
σωπικό άνω των 50 ατόμων:
«ALCO FILTER (CYPRUS) LTD»

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρή-
σεις με προσωπικό μέχρι 50 ατόμων:
«Α/ΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ-
ΙΟΝΤΑ ΛΤΔ»

4. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρή-
σεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:

«ENFOTON SOLAR LTD»

Β. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα
«KOYRTELLARIS IMPORTS – EXPORTS LTD»

Γ. Ειδικό Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προ-
ϊόντων
«ELYSEE ARDEYSEIS LTD»

Δ. Βραβείο Εξαγωγών για τις Υπηρεσίες
1. «TOTALSERVE MANAGEMENT LTD»
2. «CONSULCO LTD»

Ε. Βραβείο Εξαγωγών Τουριστικών Υπηρεσιών
«KANIKA HOTELS PUBLIC CO LTD»

Στιγμιότυπο από την τελετή των βραβείων εξαγωγών

,, ,,
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Υπηρεσίες και εκδηλώσεις

Τουρισμός

Τα στατιστικά στοιχεία του 2009 καταδεικνύουν συνέ-
χιση της αρνητικής πορείας της τουριστικής βιομηχα-
νίας των τελευταίων χρόνων με ιδιαίτερα ανησυχητική
μείωση σε ότι αφορά τα έσοδα. Οι λόγοι που επέφε-
ραν την αρνητική αυτή πορεία είναι οι αναδυόμενοι αν-
ταγωνιστικοί προορισμοί γειτονικών χωρών και το συγ-
κριτικά ψηλότερο κόστος του κυπριακού πακέτου ενώ
αρνητικά επέδρασε και η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά την
τουριστική κίνηση στην Κύπρο οδηγώντας σε μειωμέ-
νες αφίξεις ξένων και μειώσεις στις ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις το 2009. Οι αφίξεις τουριστών πολυήμερης
παραμονής κατά το 2009 έφθασαν τις 2.141,193
έναντι 2.403,750 της προηγούμενης χρονιάς σημει-
ώνοντας μείωση της τάξης του 10.9%.  Σημαντικότε-
ρη ήταν κατά την ίδια περίοδο η μείωση στα έσοδα από
τον τουρισμό τα οποία ανήλθαν σε 1.510,0 εκ. ευρώ
έναντι σε 1.810,0 εκ. ευρώ το 2008 σημειώνοντας δη-
λαδή μείωση της τάξης του 16.6%. 

Για μια χώρα, όπως η Κύπρος, που ο τουρισμός δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία, οι αρνητι-
κές αυτές εξελίξεις αποτελούν σοβαρή πρόκληση όχι
μόνο για τον τομέα του τουρισμού, αλλά και για το σύ-
νολο της εθνικής οικονομίας, απαιτώντας ιδιαίτερη προ-
σοχή και αντιμετώπιση τόσο από φορείς του δημοσί

ου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Μεταξύ των μέτρων που επιβάλλεται να ληφθούν άμε-
σα είναι η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουρι-
στικού προϊόντος, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στό-
χους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της
ποιότητας. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας, υπό την προ-
εδρία του Πρόεδρου του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστό-
δουλου Ε. Αγκαστινιώτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στα τουριστικά δρώμενα της Λευκωσίας.  Σε στενή συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς της Πρω-
τεύουσας η Εταιρεία προωθεί συστηματικά την εκτέλεση
έργων βελτίωσης / αναβάθμισης της απαραίτητης
υποδομής για εδραίωση της Λευκωσίας σε συνεχώς

Το ΧΑΚ παρουσίασε στο ΕΒΕΛ τη «Νέα Αγορά» του

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2009
από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου παρουσίαση με θέμα η «Νέα Αγορά ΧΑΚ». Η πα-
ρουσίαση εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχούς ενη-
μέρωσης και επιμόρφωσης των μελών του ΕΒΕΛ για τα
τρέχοντα θέματα της οικονομίας.

Το ΕΒΕΛ
οργάνωσε

εκδήλωση στην
οποία

παρουσίαστηκε
«Η Νέα Αγορά

ΧΑΚ»

,,

,,
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Στιγμιότυπο
από εκδήλωση 

του ΕΒΕΛ και της
Αρχής Ανάπτυξης

Ανθρώπινου
Δυναμικού 

(ΑνAΔ)

,,

,,

Η νέα αγορά απευθύνεται:
• Σε μικρομεσαίες εισηγμένες εταιρείες που αναζη-

τούν χρηματοδότηση και εύκολη πρόσβαση στη δευ-
τερογενή αγορά.

• Σε επενδυτές που αναζητούν νέες μορφές επένδυ-
σης, με γνώση του υψηλού ρίσκου της αγοράς.

• Σε εισηγμένες εταιρείες που δεν μπορούν ή δεν θέ-
λουν να επιβαρύνονται με ψηλότερα κόστη παρα-
μονής σε ρυθμιζόμενη αγορά και που τους δίδεται
η δυνατότητα εισαγωγής στην εν λόγω αγορά με συ-
νοπτικές διαδικασίες, εφόσον προηγουμένως δια-
γραφούν από τη ρυθμιζόμενη αγορά κατόπιν Δη-
μόσιας Πρότασης.

Πρότυπα και σήμανση CE

Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε το σεμινάριο για «Εναρ-
μονισμένα Πρότυπα και Σήμανση CE» που συνδιοργά-
νωσαν ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το
ΕΒΕ Λευκωσίας την 1ην Δεκεμβρίου 2009. Το σεμινά-
ριο παρακολούθησαν στελέχη από επιχειρήσεις μέλη του
ΕΒΕ Λευκωσίας. Εισηγητές ήσαν στελέχη του Κυπρια-

κού Οργανισμού Τυποποίησης καθώς και του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2010 συνδιοργανώθηκε ακόμα ένα
σεμινάριο με θέμα «Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύστη-
μα Τυποποίησης και Αξιοποίηση των Προτύπων». Οι
πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια της δρά-
σης του ΕΒΕ Λευκωσίας για ενημέρωση των μελών του
και προσαρμογή στους νέους κανόνες λειτουργίας.

Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Λευκωσίας και ΑνΑΔ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΑνΑΔ) πραγματοποίησε στις 2 Νοεμβρίου 2009
ενημερωτική εκδήλωση για το ειδικό σχέδιο πρόληψης
και σχέδιο δράσης της ΑνΑΔ που στοχεύει στην αντι-
μετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της Παγκόσμιας
Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο με έμφαση στους ζω-
τικούς τομείς της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι εκ-
πρόσωποι της ΑνΑΔ παρουσίασαν τα σχέδια τους στα
μέλη του Επιμελητηρίου και απάντησαν σε ερωτήσεις. 

Σεμινάριο για πρότυπα και σήμανση CE
,, ,,
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Εσωτερικά θέματα

Πολυδύναμο Κέντρο από το ΕΒΕ Λευκωσίας 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει πα-
ραχωρηθεί προς το ΕΒΕ Λευκωσίας τεμάχιο γης στη
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου για την ανέγερση
Πολυδύναμου Διοικητικού Κέντρου. Για το Κέντρο
έχουν εξασφαλισθεί όλες οι άδειες από τις Κυβερ-
νητικές και Δημοτικές Υπηρεσίες. 

Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Πολυδύναμου
Κέντρου έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, ο οποί-
ος εξήρε την προσφορά του ΕΒΕΛ στην ανάπτυξη,
τόσο της Λευκωσίας, όσο και της οικονομίας του τό-
που γενικότερα. 

Το Πολυδύναμο Διοικητικό Κέντρο θα εξυπηρετεί τις
ανάγκες του Επιμελητηρίου.

Στο Κέντρο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Επιμε-
λητηρίου, υπηρεσίες καινοτομίας και έρευνας, εκ-
θετήριο προϊόντων και θα υπάρχουν αίθουσες συ-
νεδριάσεων, εκδηλώσεων και επαγγελματικής κα-
τάρτισης. Επίσης, θα στεγαστούν άλλες υπηρεσίες,
όπως τράπεζα και ταχυδρομικές υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση των μελών του ΕΒΕΛ καθώς και κα-
φεστιατόριο. 

Επίτιμος Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία του
ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2009 απεφάσισε ομό-
φωνα όπως αναγορεύσει τον κ. Μάνθο Μαυρομμά-
τη σε Επίτιμο Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευκωσίας ως έν-
δειξη της ελάχιστης αναγνώρισης των υπηρεσιών που
προσέφερε στο Επιμελητήριο.

Αριστείο ΕΒΕΛ στον Παναγιώτη Λοϊζίδη

Κατά τη διάρκεια της περσινής Γενικής συνέλευσης, το
ΕΒΕΛ επέδωσε για πρώτη φορά το Αριστείο του στο Γε-
νικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη για την
50χρονη προσφορά του στο Επιμελητηριακό θεσμό και
ευρύτερα στην κυπριακή οικονομία.

Το Αριστείο, που αποτελεί την Ανώτατη Διάκριση του
ΕΒΕΛ, επέδωσε στον κ. Λοϊζίδη, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Στο σύντομο χαι-
ρετισμό του ο κ. Χριστόφιας είπε για τον Παναγιώτη Λοϊ-
ζίδη ότι "εδώ και 50 χρόνια με πάθος, αλλά και με πα-
ραδειγματική επαγγελματικότητα, αξιοπρέπεια και

Κατάθεση από
τον Πρόεδρο

Χριστόφια
του θεμέλιου λίθου
του Πολυδύναμου

Κέντρου
ΕΒΕΛ στη

Βιομηχανική
Περιοχή

Στροβόλου
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Στιγμιότυπο
από την απονομή

του Αριστείου
του ΕΒΕΛ στο Γ.Γ.

του ΚΕΒΕ κ.
Παναγιώτη
Λοϊζίδη. Το

Αριστείο επέδωσε
ο Πρόεδρος
Χριστόφιας

,,
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ήθος υπηρετεί τον Επιμελητηριακό θεσμό". Τα Επιμε-
λητήρια, είπε ο Πρόεδρος, οφείλουν στον κ. Λοϊζίδη,
όσον σε κανένα άλλο, την αξιοπιστία τους, την αξιο-
πρέπεια τους, αλλά και την εκτίμηση που διαχρονικά
απολαμβάνουν από τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Κύ-
πριο πολίτη, αλλά και από όλους τους εκάστοτε κυ-
βερνώντες.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Στέλιος Αναστασιάδης
εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης του Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου να απονέμει το Αριστείο στον κ. Λοϊ-
ζίδη είπε ότι είναι μια οφειλόμενη τιμή στον άνθρω-
πο, στον επαγγελματία και στο συνεργάτη που ση-
ματοδότησε με το έργο του την εξέλιξη του Επιμε-
λητηριακού θεσμού της Κύπρου.

Ο κ. Λοϊζίδης φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε τόσο
τον Πρόεδρο Χριστόφια, όσο και το ΕΒΕΛ για την τιμή
που του έγινε. Εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, είπε συγκι-
νημένος ο κ. Λοϊζίδης, απλώς έκανα το καθήκον μου
προς τα Επιμελητήρια και προς τον τόπο μου. Το αρι-
στείο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Λοϊζίδης ανήκει σε όλους
τους συνεργάτες μου και στο προσωπικό των Επι-
μελητηρίων που με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια.

EN ISO 2OO1:2008

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκω-
σίας πέρασε με επιτυχία την επιθεώρηση για το σύ-
στημα Ποιότητας EN ISO 9001:2008 από την Κυ-
πριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα στα σχόλια της Συντονιστού Επιθεω-
ρητού Ποιότητας αναφέρονται τα εξής: «Διαπιστώ-

θηκε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότη-
τας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN
ISO 9001:2008. Το ΕΒΕΛ απαριθμεί περίπου 1200
μέλη με τα οποία υπάρχει ένδειξη πολύ καλής συ-
νεργασίας και παροχής βοήθειας σε συνεχή βάση. Το
σύστημα διαχείρισης έχει περιγράψει όλες τις δρα-
στηριότητες και έχει επιβεβαιωθεί η σωστή εφαρμογή
των διαδικασιών σε όλες τις λειτουργίες.

Εμφανείς ήταν οι γνώσεις και η διάθεση για συνερ-
γασία του προσωπικού του ΕΒΕΛ για τη διεκπεραί-
ωση της επιθεώρησης». Το Επιμελητήριό Λευκωσίας
είναι το πρώτο Επιμελητήριο και γενικά ο πρώτος
Κοινωνικός Εταίρος στην Κύπρο που απέκτησε το
σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008.

Ενημέρωση μελών

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει το Επιμελητήριο στην έγ-
καιρη και τακτική ενημέρωση του επιχειρηματικού κό-
σμου της πρωτεύουσας πάνω σε διάφορα θέματα
που τον αφορούν άμεσα. Μέσα στον χρόνο που μας
πέρασε έγιναν πολλές δημόσιες παρεμβάσεις είτε με
συνεντεύξεις τύπου είτε με την έκδοση ανακοινώσεων
στον ημερήσιο τύπο, ενώ διοργανώθηκαν πολλές δια-
λέξεις, ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα.

Σε ό,τι αφορά την άμεση και έγκαιρη πληροφόρη-
ση αυτή επιτεύχθηκε, πέραν των Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας
«Επιχειρηματικά Νέα» που αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά στα μέλη και μέσω της Εμποροβιομηχανικής που
εκδίδει το ΚΕΒΕ.
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Εσωτερικά θέματα

Αύξηση Μελών

Παρά το δύσκολο οικονομικό κλίμα που διανύουμε
το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει καταφέρει μέσα από τη συ-
νεχή και έντονη δραστηριότητά του, τις σοβαρές τεκ-
μηριωμένες απόψεις και παρεμβάσεις του, καθώς και
την προώθηση και επίλυση των πολλαπλών προ-
βλημάτων που απασχολούν τα μέλη να αυξήσει τον
αριθμό των μελών του. 

Ηλεκτρονική έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη
τεχνολογία συνέχισε να εκδίδει την ενημερωτική έκ-
δοση με τίτλο «Επιχειρηματικά Νέα του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας». Πρόκειται για μια τετρασέλιδη εφημερίδα
η οποία αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα
τα μέλη του. Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης μπο-
ρεί ο κάθε επιχειρηματίας να ενημερώνεται σωστά
και έγκαιρα για διάφορα οικονομικά θέματα και για
τις δραστηριότητες του ΕΒΕ Λευκωσίας και αποκτά
την δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του για θέ-
ματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Στόχος είναι η νέα αυτή μορφή πληροφόρησης, που

χρησιμοποιεί τις διευκολύνσεις της νέας τεχνολογίας,
να αποβεί ιδιαίτερα εξυπηρετική για τα μέλη του Επι-
μελητηρίου. Τα «Επιχειρηματικά Νέα του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας» κυκλοφορούν κάθε μήνα.

Βράβευση Εθνοφρουρών

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς του συνέχισε το θεσμό της βράβευσης κλη-
ρωτών στρατιωτών για το ήθος και τις επιδόσεις τους
στην Εθνική Φρουρά. Τα βραβεία εθνοφρουρών επι-
δίδονται με τη συνεργασία της Εθνικής Φρουράς και τη
χορηγία της Εθνικής Τράπεζας (Ελλάδας) Κύπρου.

Το βραβείο ήθους και αρετής απονεμήθηκε για το
2008 κατά τη διάρκεια της περσινής Γενικής Συνέ-
λευσης σε τρεις επίλεκτους στρατιώτες (στον καθένα
ξεχωριστά). Οι στρατιώτες που έλαβαν το βραβείο
είναι: 

1ο Βραβείο 
Στρατιώτης Πεζικού Παπαχρυσάνθου Χρύσανθος του
Φιλίππου.
2ο Βραβείο 
Στρατιώτης Πεζικού Πέτρου Μάριος του Πέτρου.

Το ΕΒΕΛ με τη
μηνιαία έκδοση του

«Επιχειρηματικά
Νέα» ενημερώνει

τα μέλη του για τις
δραστηριότητες

,,

,,
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Το ΕΒΕΛ
παραδοσιακά

στηρίζει την Εθνική
Φρουρά  και τους

εθνοφρουρούς
μας. Στιγμιότυπα 
από την περσινή

βράβευση των
Εθνοφρουρών

,,

,,

3ο Βραβείο 
Στρατιώτης Πεζικού Μεληνιώτης Σάββας του Αν-
δρέα.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Μιχάλης
Μουσιούττας σε σύντομη ομιλία του πριν από την
βράβευση ανέφερε ότι το ΕΒΕΛ είναι δίπλα

στην Εθνική Φρουρά και στους νέους και πρό-
σθεσε ότι τέτοιες χειρονομίες αποδεικνύουν έμ-
πρακτη στήριξη και εκτίμηση του επιχειρηματικού
κόσμου της Λευκωσίας προς τα στρατευμένα νιά-
τα για το εθνικό καθήκον που επιτελούν, ενώ σκο-
πός μας είναι η δημιουργία σωστών προτύπων για
τους νέους.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

46

Εκτελεστική Επιτροπή ΕΒΕ Λευκωσίας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης     

Μέλη: Κώστας  Κωνσταντινίδης
Στέλιος Αναστασιάδης
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Έλενα Τάνου
Μιχάλης Μουσιούττας
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Κώστας  Ζορπάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Μέλη: Κώστας Γεωργαλλής
Δημοσθένης Σεβέρης
Κώστας Ζορπάς
Μαρίνος  Καλλής

Ντίνος  Μιτσίδης
Γιώργος Ψημολοφίτης       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Στέλιος Αναστασιάδης

Μέλη: Πάμπος Αγρότης
Κώστας Ζορπάς
Μαρίνος  Καλλής
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Ανδρέας Λοϊζίδης
Νίκος  Νουρής
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Ιάκωβος Φωτιάδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρόεδρος: Μιχάλης Μουσιούττας

Μέλη : Γιάννος Αργυρού
Έλενα Τάνου
Δήμος  Δημοσθένους
Μάριος Λένας
Άκης  Κελεπέσιης
Φειδίας Πηλείδης
Χρίστης Χριστοφόρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  &  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Πρόεδρος: Έλενα Τάνου

Μέλη : Άκης Κελεπέσιης
Νίκος Λακούφης
Ανδρέας Λοϊζίδης
Ντίνος  Μιτσίδης
Νίκος Νουρής
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
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Εκτελεστική Επιτροπή ΕΒΕ Λευκωσίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πρόεδρος: Ιάκωβος Κωνσταντινίδης

Μέλη : Μαρίνος Καλλής
Μιχάλης Μουσιούττας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης          

Μελη : Κώστας Κωνσταντινίδης
Στέλιος Αναστασιάδης
Μιχάλης Μουσιούττας
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Έλενα Τάνου
Κώστας Γεωργαλλής
Κώστας Ζορπάς
Γιαννάκης  Κατσιδιάρης
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Γιώργος Ψημολοφίτης                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόεδρος: Νίκος Νουρής 

Πάμπος Αγρότης
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Μιχάλης Μουσιούττας
Μάριος Λένας
Aνδρέας Λοϊζίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πρόεδρος: Γιώργος  Στυλιανού

Μέλη: Πάμπος Αγρότης
Γιάννος Αργυρού
Κώστας  Γεωργαλλής
Ανδρέας Λοϊζίδης
Ιάκωβος Φωτιάδης



Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής και Ζώνης Στροβόλου
Πρόεδρος: Γιαννάκης Κατσιδιάρης

Μέλη: Χριστόδ. Ε. Αγκαστινιώτης      
Κώστας Γεωργαλλής
Χριστίνα Παπαβασιλείου 
Ντίνος Σπύρου
Έλενα Χαρτούτσιου
Κρις Χριστοδούλου

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών
Πρόεδρος: Λάκης Ψημολοφίτης

Μέλη: Αντώνης Πρωτοπαπάς

Νίκος Σωκράτους
Χάρης Τούμπας

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

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 Ελληνας

Μέλη: Γιάννος Πυρίσης
Γιώργος Χριστοδούλου
Κάρολος  Πέτρου
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Τοπικές Επιτροπές ΕΒΕ Λευκωσίας



1. Ίδρυμα Παλιάς Λευκωσίας
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγ-
καστινιώτης

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτύξεως Λευκωσίας
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε. Αγ-
καστινιώτης

3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών
Οι κ.κ. Γιαννάκης  Κατσιδιάρης, Λάκης Ψημολοφίτης

4. Κοινό Συμβούλιο Λευκωσίας
Ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους

5. Κοινό Συμβούλιο Νότιας Λευκωσίας
Οι κ.κ. Κώστας  Γεωργαλλής, Ανδρέας Αντωνιάδης

6. Κοινό Συμβούλιο Έγκωμης
Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

7. Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή Τουρισμού
Ο κ. Ανδρέας Λοϊζίδης

8. Επιτροπή Κοινωνικών, Βιομηχανικών και Εμπορικών
Υπηρεσιών
Ο κ. Άθως  Πήττας

9. Επιτροπή για όρους Προσφορών των Κρατικών Απο-
θηκών
Ο κ. Κώστας Γεωργαλλής

10. Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λατσιών
Ο κ. Άθως  Πήττας

11. Συμβούλιο Φυλακών 
Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

12. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

13. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποι-
ότητας (Κ.Ο.Π.Π.)
Ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου

14. Επιτροπή Επαρχιακού Συμβουλίου Πολιτικής Άμυνας
Ο κ. Ανδρέας Λοϊζίδης

15. Συμβουλευτική Επιτροπή Λευκωσίας για τον καθορισμό
των τουριστικών Περιοχών / Ζωνών
Οι κ. κ. Μαρίνος Καλλής και Σωκράτης Ηρακλέους 

16. Τεχνική Επιτροπή για Ενθάρρυνση της  Καινοτομίας για
το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την στρατηγική της
Λισσαβόνας
Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης

17. Επιτροπές Μαθητείας
Οι κ.κ. Σωκράτης Ηρακλέους, Ανδρέας Αντωνιάδης   

18. Επαρχιακή Επιτροπή Απασχόλησης του Επαρχιακού
Γραφείου Εργασίας Λευκωσίας
Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης
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Επιτροπές που συμμετέχει το ΕΒΕ Λευκωσίας     


