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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ
στην Ετήσια Έκθεση 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η φετινή γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου μας συμπίπτει με σημαντικές πολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στην κοντινή περιφέρεια της. 
Εξελίξεις, που άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται να επηρεάσουν την κυπριακή οικονομία και την 
Κύπρο γενικά.

Στο εσωτερικό, η οικονομία μας, μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, άρχισε 
να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, τα οποία αποτυπώθηκαν και στο ρυθμό ανάπτυξης 
της, που ήδη βρίσκεται σε θετικό πρόσημο (0.8% του ΑΕΠ) και αναμένεται να κλείσει λίγο 
πάνω από το 1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2015. Η βελτίωση αυτή είναι εμφανέστερη στα 
δημόσια οικονομικά, όπου η Κύπρος παρουσιάζει πρωτογενές πλεόνασμα και κατέστησε 
διαχειρίσιμους τους δείκτες του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα που εκδηλώνονται αυτές οι θετικές τάσεις, η πραγματική οικονομία συνεχίζει 
να ταλανίζεται από τις πληγές της κρίσης. Η ανεργία βρίσκεται στα ψηλά επίπεδα του 
15%, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν τα 27 δισ. ευρώ (45% του συνόλου), 
η αγορά πάσχει από την έλλειψη ρευστότητας χρήματος, οι περισσότερες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα και γενικά η εικόνα δεν είναι ρόδινη.

Στον πολιτικό τομέα οι συνομιλίες για το κυπριακό προχωρούν σε βάθος και φαίνεται ότι προς 
το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 2016 θα βρεθούμε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις. 
Ως ΕΒΕΛ στηρίζουμε τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού και ευελπιστούμε ότι η 
Τουρκία θα συγκατανεύσει σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού.

Στην αντίπερα όχθη, το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό, αφού πολιτικοί και οικονομικοί 
λόγοι δημιουργούν αναταράξεις, αβεβαιότητα και αγωνία για την επόμενη μέρα. Στη 
γειτονιά μας, οι δραματικές εξελίξεις στη Συρία είναι απρόβλεπτες καθώς φαίνεται να 

διαδραματίζεται ένα σκληρό γεωστρατηγικό παιχνίδι επικράτησης και επιρροής μεταξύ των υπερδυνάμεων. 
Ως επακόλουθο της κρίσης αυτής είναι το φαινόμενο του αιμοσταγούς Ισλαμικού Κράτους και το 
μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο ήδη έχει μεταφερθεί στην καρδιά της Ευρώπης. Η άλλη περιφερειακή 
κρίση που αφορά την Κριμαία είναι ακόμα ανοικτή, με το ψυχρό πόλεμο να απειλεί να επανέλθει και τη 
διεθνή οικονομία να πληρώνει ακριβό τίμημα.

Ταυτόχρονα, το οικονομικό σκηνικό διεθνώς συνεχίζει την ανισορροπία του. Η Ευρωζώνη παρόλα τα 
διορθωτικά μέτρα που έλαβε συνεχίζει να βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, αφού τα προβλήματα χρέους 
των κρατών – μελών της συνεχίζουν να υπονομεύουν την ανάπτυξη της. Οι χώρες του νότου, μεταξύ 
της η Κύπρος και η Ελλάδα, είναι ακόμα σε δυσαρμονία με τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της 
Ευρωζώνης. Τα ψηλά ελλείμματα, τα πολλά χρέη, η  μεγάλη ανεργία, είναι οι κυριότερες ανισοσκέλειες που 
εμποδίζουν την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Η υπόλοιπη διεθνής οικονομία, παρά τη φαινομενική πορεία ανάπτυξης της, παρουσιάζει προβλήματα, όπως 
είναι η συρρίκνωση της ρωσικής οικονομίας, η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, 
οι αμφιβολίες για τη συνέχιση του δυναμισμού της αμερικανικής οικονομίας, οι μεγάλες αναταράξεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, η κάθετη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου και άλλα.

Ενόψει της πιο πάνω εικόνας, το ΕΒΕΛ προσπαθεί να συμβάλει αφενός στην ενίσχυση του συνόλου της 
οικονομίας και αφετέρου στη στήριξη της Λευκωσίας. Μελετώντας όλα τα δεδομένα, τοπικά και διεθνή, 
καθορίζουμε τις πολιτικές μας, χαράζουμε τις στρατηγικές μας και προσπαθούμε  να εντοπίζουμε τις όποιες 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 
Λευκωσίας κ. Στέλιος 

Αναστασιάδης
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ευκαιρίες για τη χώρα και την πόλη μας.

Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιδιώκουμε:

•	 Την	 ενίσχυση	 των	 προσπαθειών	 για	 επίλυση	 του	
κυπριακού, γεγονός που θα εξυπηρετήσει τόσο τους 
εθνικούς στόχους, όσο και τη Λευκωσία η οποία θα 
μπορέσει να αξιοποιήσει ξανά το βόρειο πνεύμονα της 
που από το 1974 έχει παραλύσει.

•	 Τη	 στήριξη	 της	 εθνικής	 προσπάθειας	 για	 εξυγίανση	
και επανεκκίνηση της οικονομίας, ώστε μέσα από την 
ανάπτυξη να λύσουμε τα πολλά προβλήματα που μας 
κληροδότησε η κρίση.

•	 Την	 ενίσχυση	 των	 επιχειρήσεων,	 οι	 οποίες	 είναι	 το	
οξυγόνο για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει 
μπροστά.

•	 Την	 προώθηση	 μεταρρυθμίσεων,	ώστε	 το	 κράτος	 και	
οι θεσμοί του να εκσυγχρονιστούν προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων.

•	 Την	 προώθηση	 των	 αποκρατικοποιήσεων,	 με	 σκοπό	
να καταστήσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς 
ευέλικτούς, παραγωγικούς και ανταγωνιστικούς.

•	 Την	προσέλκυση	επενδύσεων,	ώστε	να	έρθει	φρέσκο	
χρήμα στην αγορά που θα τονώσει την οικονομία.

•	 Την	αξιοποίηση	των	νέων	τομέων	της	οικονομίας,	όπως	
είναι η ενέργεια, η τεχνολογία, η καινοτομία, κλπ.

•	 Την	 ελάφρυνση	 των	 επιχειρήσεων	 από	 φορολογικά	
και άλλα βάρη που επιδεινώνουν τη θέση τους και 
εμποδίζουν την ανάπτυξη τους.

Πέραν των πιο πάνω γενικών πρωτοβουλιών μας, 
κινούμαστε δραστήρια και για τα επιμέρους θέματα της 
πόλης μας. Αφού αξιολογήσαμε τα θέματα, και μετά από 
τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΕΒΕΛ η κυβέρνηση πήρε 
την απόφαση για την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
και την αξιοποίηση του χώρου του παλιού νοσοκομείου 
Λευκωσίας.

Μετά από δικές μας εισηγήσεις προωθούνται η αξιοποίηση 
του χώρου του παλιού ΓΣΠ και άλλοι ανεκμετάλλευτοι 
χώροι στην πρωτεύουσα. Επίσης, σε συνεργασία με το ΚΟΤ 
καταβάλλουμε μια μεγάλη προσπάθεια για ενίσχυση της 
τουριστικής προβολής της Λευκωσίας. Στα πλαίσια αυτά, 
χαιρετίζουμε τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης, οι 
οποίες πιστεύουμε ότι θα τονώσουν το οικονομικό  κλίμα 
στην πρωτεύουσα και θα ξαναδώσουν ζωντάνια στην πόλη 
μας.

Πρόσθετα προωθούμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την 
εξωστρέφεια των εξαγωγών.

Τέλος επεξεργαζόμαστε προτάσεις για προώθηση της 

έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη Λευκωσία που θα 
συμβάλει στην ουσιαστική οικονομική αναζωογόνηση της 
πρωτεύουσας.

Χαιρετίζουμε την κάθοδο μεγάλων οργανισμών στη 
Λευκωσία, την ανάπτυξη μεγάλων υποδομών από ελεγκτικά 
γραφεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, την πανεπιστημιούπολη κλπ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνεστε βρισκόμαστε σ ένα κομβικό σημείο. 
Από τη μια θα πρέπει να συνεχίσουμε την υπερπροσπάθεια 
για οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και από τα 
μνημόνια και από την άλλη να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις 
– μέλη μας και την πόλη μας. Πρέπει να συνεχίσουμε 
την πολιτική της περισυλλογής και συγκράτησης με τη 
ταυτόχρονη προώθηση πολύ στοχευμένων αναπτυξιακών 
δαπανών, εκεί και όπου απαιτείται, ώστε να ενισχυθεί το 
κλίμα αισιοδοξίας για ανάπτυξη στην οικονομία. Αυτοί είναι οι 
στόχοι της επόμενης περιόδου και σ’ αυτούς θα εστιάσουμε 
την προσοχή και το ενδιαφέρον μας.

Με τη συνεργασία όλων σας, είμαστε σίγουροι ότι θα 
πετύχουμε. Το νέο ΔΣ του ΕΒΕΛ με σωστή αξιολόγηση 
όλων των δεδομένων, με στοχευμένες πρωτοβουλίες και 
με αποφασιστικότητα, θα αναλάβει κάθε ενδεδειγμένη 
ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η επόμενη μέρα της κρίσης θα μας 
βρει πανέτοιμους για νέες κατακτήσεις και νέα επιτεύγματα. 
Με προμετωπίδα το Επιμελητήριο μας μπορούμε να 
κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας.

Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να εκφράσω τις μεγάλες 
ευχαριστίες μου προς τους Αντιπροέδρους αλλά και 
προς όλους τους συναδέλφους στο ΔΣ για τη στενή και 
ειλικρινή συνεργασία μας. Ευχαριστίες εκφράζω και προς το 
Γραμματέα – Διευθυντή του ΕΒΕΛ κ. Σωκράτη Ηρακλέους, 
το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Αντρέα Αντωνιάδη και γενικά 
προς όλο το προσωπικό του ΕΒΕΛ για τη στήριξη του στο 
έργο μας. 

Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που παρά τις αντίξοες 
συνθήκες σταθήκατε δίπλα στο ΕΒΕΛ και δώσαμε μαζί τη 
μάχη της επιβίωσης αυτά τα δίσεκτα χρόνια.

Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΒΕΛ σας διαβεβαιώνω ότι θα 
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια μας για ένα 
καλύτερο αύριο για τη Λευκωσία και την Κύπρο.

Σας ευχαριστώ πολύ

Στέλιος Αναστασιάδης 
Πρόεδρος ΕΒΕ Λεκωσίας
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Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σ’ ένα κομβικό σημείο. 
Μετά από τέσσερα χρόνια ύφεσης, άρχισε να παρουσιά-
ζει σημάδια ανάκαμψης.

Ήδη, το α’ εξάμηνο του 2015 το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε 
με θετικό πρόσημο της τάξης του 0.8% του ΑΕΠ. Η πρό-
βλεψη τόσο της κυβέρνησης, όσο και της Τρόικας είναι ότι 
το 2015 θα κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης λίγο πάνω από 
το 1% του ΑΕΠ.

Η θετική αυτή εξέλιξη, μας υπαγορεύει να συνεχίσου-
με την προσπάθεια για εξυγίανση, εκσυγχρονισμό και 
μεταρρύθμιση της οικονομίας. Τα μέτρα που λήφθηκαν 
άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και τώρα απαιτείται σω-
στή διαχείριση της κατάστασης και προώθηση όλων των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει η οικονομία 
να σταθεροποιηθεί σε αναπτυξιακή πορεία.

Το ΕΒΕΛ, είναι πεπεισμένο ότι οδεύουμε προς την ορθή 
κατεύθυνση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι προκλήσεις και οι 
κίνδυνοι είναι πολλοί, τόσο από εσωγενείς όσο και από 
εξωγενείς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την 
προσοχή όλων για να μη διασαλευθεί η πορεία ανάπτυ-
ξης που έχει αρχίσει. 

Ειδικά τονίζουμε την ανάγκη συνέχισης της συγκροτημέ-
νης οικονομικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων για 
να μην επιστρέψουμε στα αδιέξοδα της περιόδου 2013 
– 2014.

Η αναμενόμενη έξοδος από το μνημόνιο στις αρχές του 
2016 δεν πρέπει να μας παρασύρει σε επιστροφή στις 
νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος. Κυβέρνηση, 
Βουλή, παραγωγικές τάξεις, συντεχνίες θα πρέπει όλοι να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να καταστή-
σουμε οριστικά παρελθόν την οδυνηρή κρίση που βιώ-
σαμε τα τελευταία χρόνια.

Το ΕΒΕΛ από την πλευρά του, θα συνεχίσει την προσπά-
θεια για αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας με στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων και 
του ιδιωτικού τομέα και για εδραίωση της Λευκωσίας ως 
επιχειρηματικό και διοικητικό κέντρο της χώρας.

Στα πλαίσια αυτά, ανά τομέα, διαπιστώνουμε τα εξής:

•	 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ υπο-
σχόμενος για την οικονομία και ήδη τρέχουν πολλές 
εξελίξεις που αφορούν την αξιοποίησή της. Τα έργα 
υποδομής που θα χρειαστούμε για την ενέργεια 

Με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις
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(τερματικός σταθμός, μο-
νάδα υγροποίησης, αγωγός 
μεταφοράς φυσικού αερί-
ου, κ.λπ.), αναμένουμε να 
δημιουργήσουν σημαντικά 
οφέλη για την οικονομία 
μας. Αναμφίβολα, όμως, το 
μεγάλο κέρδος για την οι-
κονομία μας θα προκύψει 
από τη στιγμή που θ’ αρχί-
σει η εμπορική αξιοποίηση 
του φυσικού αερίου, είτε 
για την εγχώρια αγορά, είτε 
για εξαγωγές. Θέλουμε να 
ελπίζουμε ότι τόσο τα κοι-
τάσματα του οικοπέδου 
“Αφροδίτη” που εντόπισε η 
Noble Energy όσο και αυτά 
που λέγεται ότι υπάρχουν 
στα άλλα οικόπεδα της ΑΟΖ 
μας, θα είναι αρκετά για να 
καταστούμε ένα περιφερει-
ακό ενεργειακό κέντρο. Καθοριστικό παράγοντα θα 
διαδραματίσει και η συνεργασία μας με την Αίγυπτο, 
το Ισραήλ και την Ελλάδα. Με βάση τις εκτιμήσεις 
τόσο της κυβέρνησης, όσο και των άλλων ειδικών, 
η ενέργεια μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της χώρας 
μας και να αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική θέση της, 
με εξόφθαλμα οφέλη και για το πολιτικό μας θέμα.

•	 ΞΕΝΕΣ	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:	  Συναφές με το θέμα της 
ενέργειας είναι και αυτό που αφορά τις ξένες επεν-
δύσεις στον τόπο. Μετά τις πρόσφατες επαφές του 
Προέδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησής του σε 
διάφορες χώρες φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον 
για σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις στην Κύπρο. Ει-
δικά, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει στην αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ, της CYTA και 
της Αρχής Λιμένων, το θέμα των ξένων επενδύσεων 
έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Ταυ-
τόχρονα, οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για ίδρυση 
καζίνο, τύπου θερέτρου πολλαπλών χρήσεων, νέες 
μαρίνες, τραμ και άλλων έργων υποδομής, θεωρού-
με ότι θα ελκύσουν το ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για 
να ενδιαφερθεί για την Κύπρο. Κοντά σ’ αυτά είναι 
και τα αναπτυξιακά έργα του ιδιωτικού τομέα που 
αφορούν είτε τον τουρισμό, είτε τη γεωργία, είτε τη 
ναυτιλία του τόπου. Η προοπτική της προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων αποτελεί νευραλγικό σημείο 
στην προσπάθεια ανασύνταξης και ανάπτυξης της 
οικονομίας μας.

•	 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ο τουρισμός απέδειξε για ακόμα μια 

φορά ότι αποτελεί τον αιμοδότη της οικονομίας μας. 
Στα δύσκολα έτη 2013, 2014 και 2015, ο τουρισμός, 
όχι μόνο βοήθησε την οικονομία, αλλά συντήρησε χι-
λιάδες επιχειρήσεις και έδωσε θέσεις εργασίας σε 
χιλιάδες εργαζόμενούς μας. Με σωστούς χειρισμούς 
και ευφάνταστες ιδέες μπορούμε να εμπλουτίσουμε 
το τουριστικό προϊόν μας και να δημιουργήσουμε 
ένα σύγχρονο τουριστικό “προφίλ” που θα προσελ-
κύει τουρίστες για περισσότερους μήνες του χρόνου. 
Κατά τη γνώμη μας, η Κύπρος με τις εποχιακές ιδιαι-
τερότητες και τις υλοτεχνικές υποδομές που διαθέτει 
μπορεί να υποδέχεται κάθε χρόνο άνω των 3 εκατ. 
ξένων τουριστών. Στη διαμόρφωση του τουριστικού 
προϊόντος της Κύπρου θα συμβάλλει και η ανέγερση 
του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο θα με-
ταμορφώσει εντελώς το πολιτιστικό και τουριστικό 
τοπίο της Λευκωσίας και της χώρας μας γενικότερα.

•	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ο τομέας των υπηρεσιών, παρά τα 
πλήγματα που δέχθηκε, συνεχίζει να αποτελεί την 
ατμομηχανή της οικονομίας, συμβάλλοντας γύρω 
στο 85% στο ΑΕΠ. Πέρα από τις παραδοσιακές μορ-
φές υπηρεσιών, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση 
στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στη έρευνα, στην 
ιδιωτική ιατρική και εκπαίδευση, στη ναυτιλία και στις 
παρεμφερείς υπηρεσίες. Το πλέγμα όλων αυτών 
των υποδομών στις υπηρεσίες μπορεί να συμβάλει 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. 
Είναι νέοι τομείς, πολύ υποσχόμενοι που μπορούν 
να δημιουργήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες 
και νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά, σήμερα που πολ-
λοί νέοι μας λόγω έλλειψης εργασίας, παραμένουν 
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στο εξωτερικό για επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία. Έχουμε την 
άποψη ότι οι τομείς αυτοί δεν 
αξιοποιήθηκαν ικανοποιητικά 
από την Κύπρο, με αποτέλεσμα 
άλλες γειτονικές μας χώρες 
(π.χ. Ισραήλ, Μάλτα) να μας 
υπερκεράσουν. 

 Χαιρετίζουμε τις μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές της 
Λευκωσίας από μεγάλους 
ελεγκτικούς οίκους, ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, αλλά και την 
Πανεπιιστημιούπολη και το Κέ-
ντρο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας που προ-
στέθηκε πρόσφατα.

•	 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αναμφίβολα, 
η οικονομική κρίση έχει επανα-
φέρει στο προσκήνιο την ανά-
γκη αύξησης της συμβολής της 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη και τη σημασία της στην 
οικονομική σταθερότητα, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και γενι-
κότερα στην αποδοτικότητα της οικονομίας.  Παράλ-
ληλα σημειώνεται ο υποστηρικτικός ρόλος της βιο-
μηχανίας σε άλλους κλάδους της οικονομίας όπως 
η γεωργία, κατασκευές, τουρισμός κλπ. Η Ευρώπη 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολλαπλασιαστική επί-
δραση που έχει η βιομηχανία στην ανάπτυξη θέσεων 
εργασίας, έρευνας και καινοτομίας.

 Παρά τα σοβαρά πλήγματα που δέχεται τα τελευταία 
χρόνια η βιομηχανία στην Κύπρο, εντούτοις υπάρ-
χουν ενθαρρυντικά στοιχεία όσον αφορά τις εγχώ-
ριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που παρου-
σιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία τρία χρόνια. Η 
αύξηση αυτή αποτελεί μια τεράστια τονωτική ένεση 
στην οικονομία, η οποία περνά ιδιαίτερα δύσκολους 
καιρούς.

 Με σωστές πολιτικές και μέτρα μπορούμε να επιτύ-
χουμε την αύξηση των εξαγωγών μας σε στοχευ-
μένες αγορές του εξωτερικού, καινοτομώντας και 
αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα μεσογειακά μας χαρακτη-
ριστικά. 

 Συνοπτικά, λοιπόν και πέρα των μεταρρυθμίσεων 
που προωθούνται ή θα προωθηθούν στο δημόσιο 
τομέα και στο τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να αξιο-
ποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε 
στην ενέργεια, στις ξένες επενδύσεις, στον τουρισμό, 
στις νέες υπηρεσίες, στη βιομηχανία κ.λπ. για να το-

νώσουμε την ανάπτυξη.

 Ως ΕΒΕΛ πιστεύουμε ότι μέσα απ’ αυτές τις πρωτο-
βουλίες μπορούμε να επαναφέρουμε την οικονομία 
σε σταθερή πορεία και προόδου και να αφήσουμε 
πίσω μας την καταστροφική περίοδο που διανύσαμε.

 Φυσικά, η προώθηση των πιο πάνω δεν σημαίνει 
ότι θα επιτρέψουμε ξανά την κατασπατάληση πόρων 
του δημόσιου τομέα και την ασύδοτη επέκταση του 
τραπεζικού συστήματος. Αντίθετα, ως ΕΒΕΛ ζητούμε 
από την κυβέρνηση να επιμένει στα εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ

•	 Περαιτέρω	συγκράτηση	 των	μη	 παραγωγικών	δα-
πανών του κράτους και του κρατικού μισθολογίου 
και προώθηση στοχευμένων αναπτυξιακών δαπα-
νών.

•	 Τερματισμό	 επιδομάτων,	 προνομίων,	 χαρισματικών	
αποζημιώσεων και άλλων εξόδων.

•	 Συνέχιση	της	πολιτικής	συνένωσης	ομοειδών	κρατι-
κών υπηρεσιών για λόγους εξοικονόμησης πόρων.

•	 Πλήρης	εφαρμογή	του	θεσμού	της	εναλλαξιμότητας	
για να αποφευχθούν νέες προσλήψεις στο δημόσιο.

•	 Πιστή	 εφαρμογή	 του	 νέου	 ωραρίου	 στη	 δημόσια	
υπηρεσία.

•	 Κατάργηση	της	γραφειοκρατίας	στο	δημόσιο	τομέα.

•	 Αύξηση	παραγωγικότητας.

•	 Μείωση	διοικητικού	φόρτου.
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•	 Βελτίωση	 της	 εξυπηρέτησης	 των	 πολιτών	 και	 των	
επιχειρήσεων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ

•	 Εντονότερη	 προώθηση	 των	 αναδιαρθρώσεων	 για	
διακανονισμό των .δανείων των επιχειρήσεων και 
πολιτών με τις τράπεζες.

•	 Περαιτέρω	μείωση	τραπεζικών	επιτοκίων.

•	 Αύξηση	της	ρευστότητας	χρήματος,	ειδικά	για	τις	επι-
χειρήσεις.

•	 Προώθηση	νέων	ειδικών	σχεδίων	για	 τόνωση	 της	
ανάπτυξης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ

•	 Μείωση	τιμής	ηλεκτρικού	ρεύματος.

•	 Ενίσχυση	 ζωτικών	 κλάδων	 όπως	 ο	 τουρισμός,	 τα	
ακίνητα, η υγεία, η βιομηχανία, η καινοτομία, κ.λπ.

•	 Περιορισμό	των	φορολογιών	στις	άκρως	απαραίτη-
τες νέες φορολογίες.

•	 Ουσιαστική	αναθεώρηση	και	απλοποίηση	 των	δια-
δικασιών για υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων και 
έργων υποδομής.

•	 Ευρύτερη	χρήση	του	συστήματος	αυτοχρηματοδότη-
σης έργων (π.χ. ΒΟΤ, PPP).

•	 Μεγαλύτερη	προβολή	της	οικονομίας	μας	στο	εξω-
τερικό.

•	 Εντονότερη	 προσπάθεια	 για	 προσέλκυση	 ξένων	
επενδύσεων και επιχειρήσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Όσον αφορά τη Λευκωσία, το ΕΒΕΛ έχει συγκεκριμένο 
σχέδιο αναζωογόνησης της πόλης με νέα έργα υποδο-
μής, νέες αναπτύξεις και νέα προγράμματα ποιοτικής 
αναβάθμισης της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα δεν εί-
ναι μόνο η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιοχή της χώρας, 
αλλά η περιοχή που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
στο ΑΕΠ της Κύπρου. Την ίδια ώρα η Λευκωσία δεν μπο-
ρεί να πληρώνει το κόστος της διχοτόμησης με όλες τις 
αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή της. Γι’ αυτό, χωρίς 
τη μετεξέλιξη της Λευκωσίας δεν μπορεί να επέλθει η συ-
νολική ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου.

Οι εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας που αφο-
ρούν έργα συνολικής αξίας €173,9 εκατ. για την ανάπτυ-
ξη της πρωτεύουσας, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη και θα δώσουν μια νέα πνοή στην οικονομική 
ζωή της Λευκωσίας.

Ως ΕΒΕΛ και ως επιχειρηματικός κόσμος στηρίξαμε και 
στηρίζουμε την προσπάθεια για ανάπτυξη της οικονομί-
ας. Ταυτόχρονα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπονομεύ-
ονται οι κόποι και οι θυσίες μας.  Δεν πρόκειται να χαρι-
στούμε σε κανένα που είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα, θα 
μπει τροχοπέδη στην υπερπροσπάθεια για διατήρηση του 
τόπου σε ανάπτυξη. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα 
που στέλνουμε σήμερα μέσα από την Ετήσια Έκθεση μας.

Το ΕΒΕΛ είναι αισιόδοξο για το μέλλον της οικονομίας 
μας. Όμως, ζητά σοβαρότητα από όλους για να αντιμε-
τωπίσουμε τις προκλήσεις της μετά κρίση εποχής.
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Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ
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Πρόεδρος: Αναστασιάδης Στέλιος 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

Πρώην Πρόεδρος: Γεωργαλλής Κώστας 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014) 

Επίτ. Πρόεδροι: Κωνσταντινίδης Κώστας

 Μιχαηλίδης Μιχαλάκης

 Μαυρομμάτης Μάνθος

Αντιπρόεδροι: 

Εμπορίου: Φωτιάδης Ιάκωβος 

Βιομηχανίας: Ζορπάς Κώστας 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Μιτσίδης Ντίνος 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

Υπηρεσιών: Ευγενίου Ευγένιος 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Μουσιούττας Μιχάλης 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

Τουρισμού: Τάνου Έλενα 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Κελεπέσιης Άκης 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

Οικονομικών: Χριστοφόρου Χρίστης 

Επίτ. Αντιπρόεδροι: Λακούφης Νίκος

 Λοίζίδης Ανδρέας

Επίτιμος Γραμματέας: Παπαφιλίππου Παναγιώτης 

Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη: Αγρότης Πάμπος

 Αναστασιάδης Στέλιος 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

 Αργυρού Γιάννος

 Δημοσθένους Δήμος

 Ευγενίου Ευγένιος 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

 Ζορπάς Κώστας 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

 Καλλής Μαρίνος 

 Κελεπέσιης Άκης 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Κρίγγου Θεόδωρος

 Κωνσταντινίδης Ιάκωβος 

 Λένας Μάριος

 Μιτσίδης Ντίνος 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Μιχαήλ Χάρης 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Μουσιούττας Μιχάλης 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Νουρής Νίκος

 Τάνου Έλενα 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

 Ψημολοφίτης Γιώργος 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

 Χαραλάμπους Χριστάκης 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

Επίτ. Μέλος: Δημοσθένης Σεβέρης

Αριστίνδην μέλη: Σαρρής Μιχάλης

 Πρωτοπαπάς Πάνος 
 (από 13 Οκτωβρίου 2014)

 Χαραλάμπους Χριστάκης 
 (μέχρι 13 Οκτωβρίου 2014)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΕΒΕ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους

Διευθυντής Βιομ/νίας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων:

 Ανδρέας Αντωνιάδης

Ανώτ. Λειτουργός: Νιόβη Παρισινού

Ανώτ. Γραμματέας: Αφρούλλα Χριστοδούλου

Γραμματέας: Χρύσω Χαραλάμπους

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωσήφ Ιωσήφ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΒΕ Λευκωσίας
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Το	ΕΒΕΛ	χαιρετίζει	τις	εξαγγελίες	του	Προέδρου	
για	τη	Λευκωσία

Την ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες του Προέδρου της 
Δημοκρατίας που αφορούν έργα συνολικής αξίας €173,9 
εκατ. για την ανάπτυξη της Λευκωσίας, εξέφρασε το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ).

Τα νέα έργα που ανακοιν

ώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Ανα-
στασιάδη θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
Λευκωσίας και θα δώσουν μια νέα πνοή στην οικονομική 
ζωή της πρωτεύουσας.

Πολλές από τις αναπτύξεις που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας,  αποτελούν πάγιες θέσεις του Επιμελητηρί-
ου, το οποίο από καιρό ζητούσε την προώθηση των συ-
γκεκριμένων έργων. Ειδικότερα, η δημιουργία του νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο του παλαιού νοσοκο-
μείου Λευκωσίας, η ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρίου 
– Ευαγόρου – Στασικράτους, ο εξωραϊσμός του παλαιού 
ΓΣΠ καθώς και άλλων χώρων εντός της Λευκωσίας, βρί-
σκονταν πάντα στο επίκεντρο των στοχεύσεων του ΕΒΕΛ, 
αφού κρίνονται απαραίτητα για το μέλλον της πρωτεύου-
σας.

Τα έργα αυτά συνάδουν με τους πάγιους στόχους του Επι-
μελητηρίου:

•	 Για	ανάδειξη	του	πολιτιστικού	προσώπου	της	Λευκω-
σίας.

•	 Για	τη	μετατροπή	της	πρωτεύουσας	σε	επιχειρηματικό	
κέντρο, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Στέλιος Αναστασιάδης, ο οποίος 
παρευρισκόταν στη σύσκεψη στο Προεδρικό, έθεσε επίσης 
το θέμα της μετατροπής της Λευκωσίας σε πόλο έλξης για 
την Έρευνα και την Καινοτομία, αφού η Λευκωσία πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις. Ζήτησε δε όπως το κράτος συν-
δράμει στην προσπάθεια με γενναιόδωρα φορολογικά και 
πολεοδομικά κίνητρα. Για το θέμα ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε από το 
ΕΒΕΛ πιο λεπτομερή και τεκμηριωμένη μελέτη. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε και στα οφέλη που 
θα προκύψουν για την πόλη και την επαρχία, αν το καζίνο 
δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας. 

Νέα	έργα	ανάπτυξης	στη	Λευκωσία	ζήτησε	το	
ΕΒΕΛ	από	τον	Υπ.	Εσωτερικών

Σε συνάντηση που είχε στις 2/2/2015 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΒΕΛ με τον κ. Χάσικο συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας 
και ανταλλάχθηκαν απόψεις για συγκεκριμένα προβλήμα-
τα που υπάρχουν στην πρωτεύουσα.

Σχετικά με την ανάγκη προώθησης έργων υποδομής, το 
ΔΣ του ΕΒΕΛ τόνισε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η 
Λευκωσία παρουσιάζει συμπτώματα μαρασμού, κάτι που 
μπορεί να ανατραπεί μόνο με τη δημιουργία νέων υποδο-
μών και αναπτύξεων.

Στα πλαίσια αυτά έγινε αναφορά στο “Master Plan” της 
Λευκωσίας που προβλέπει την αξιοποίηση και αναδιαμόρ-
φωση χώρων που αναδεικνύουν τη Λευκωσία (π.χ. χώρος 
ΓΣΠ), καθώς και κενών οικοπέδων που προορίζονταν για 

την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτι-
σμού, της Βουλής, του παλιού νοσο-
κομείου Λευκωσίας, κ.α.

Σχολιάζοντας τις θέσεις του ΕΒΕΛ, ο 
κ. Χάσικος είπε ότι είναι και πρόθεση 
της κυβέρνησης η προώθηση έργων 
υποδομής στην πρωτεύουσα, αλλά 
με μια προσέγγιση που θα προβλέπει 
τη σταδιακή προώθησή τους. Συγκε-
κριμένα, αναφέρθηκε σε σκέψεις της 
κυβέρνησης για προώθηση πρώτα 
έργων υποδομής που αφορούν χα-
μηλού κόστους λύσεις και στη συ-
νέχεια ανάλογα με την εξέλιξη της 
οικονομίας να υπάρξει μια συνολική 
αναβάθμιση του αναπτυξιακού προ-
σώπου της πρωτεύουσας.

Επίσης το ΔΣ του ΕΒΕΛ έθεσε στον 

Δραστηριότητες

Ο Εξωραϊσμός του παλαιού ΓΣΠ είναι στο επίκεντρο των στοχεύσεων του ΕΒΕΛ
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κ. Υπουργό το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, ζητώντας ξεκάθαρα τη δραστική μείωση του 
αριθμού των Δήμων και την ενοποίηση των δημοτικών 
υπηρεσιών. Όπως τόνισαν τα μέλη του ΔΣ ΕΒΕΛ μια τέτοια 
ρύθμιση αφενός θα βοηθήσει οικονομικά τους Δήμους και 
αφετέρου θα καταστήσει πιο λειτουργικές τις υπηρεσίες 
τους.

Ακόμα το ΕΒΕΛ έθεσε τους προβληματισμούς του για το 
θέμα της ίδρυσης καζίνο, και το θέμα του φόρου Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας. Το ΕΒΕΛ τόνισε την  ανάγκη αναπροσαρμογής 
των συντελεστών φορολογίας με βάση τις νέες εκτιμημέ-
νες αξίες ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστας Νικολαΐδης, η Διευ-
θύντρια Πολεοδομίας κα Αθηνά Αριστοτέλους και τα ανώ-
τερα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών κυρίες Μαίρη 
Λάμπρου και Αρέστια Ασπρίδου.

Συνάντηση	με	τον	Διαπραγματευτή	για	το		Κυπριακό

Συνάντηση με το διαπραγματευτή για το κυπριακό κ. Ανδρέα 
Μαυρογιάννη πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 
8 Ιουνίου 2015.

Ο κ. Μαυρογιάννης ενημέρωσε τα μέλη για τις εξελίξεις στις 
συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και τις 
προοπτικές που διανοίγονται σε σχέση με την εξεύρεση λύ-
σης.

Οι συνομιλίες όπως είπε εστιάζονται σε τρεις άξονες:

Α. Την ουσία της διαπραγμάτευσης

Β. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης χαμηλής πολιτικής 
και

Γ. Τη δημόσια διπλωματία

Ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις.

Θέματα για την ανάπτυξη της 
Λευκωσίας συζήτησε το ΕΒΕΛ με τον 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάσικο

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του 
ΕΒΕΛ με  το Διαπραγματευτή για το 

κυπριακό κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη
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Συνάντηση	με	τον	Έφορο	Αποκρατικοποιήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία της ολομέλειάς του στις 
6/4/2015  συναντήθηκε με τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων 
κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμ-
μα του για τις αποκρατικοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων έκανε αναφο-
ρά για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα των απο-
κρατικοποιήσεων για τα πιο κάτω:

1. Την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

2. Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

3. Τις εμπορικές δραστηριότητες του Λιμανιού Λεμεσού

4. Τα κρατικά τεμάχια γης

5. Την αδειοδότηση για το καζίνο

6. Τα κρατικά λαχεία

7. Το λογότυπο και το σήμα των Κυπριακών Αερογραμμών

8. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

9. Την Κυπριακή Εταιρεία αποθήκευσης πετρελαιοειδών

10. Την Αρχή Εκθέσεων Κύπρου

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ενδιαφέρουσα και εποι-
κοδομητική συζήτηση όπου τα μέλη εξέφρασαν απόψεις και 
έθεσαν εισηγήσεις.

Πρωτόκολλο	Συνεργασίας	Επιμελητηρίων	Τζέντας	
και	Λευκωσίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τζέντας της Σαου-
δικής Αραβίας προχώρησαν στις 16/9/2014 στην υπογραφή 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας/Αδελφοποίησης.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής και ο Σεΐχης Κhalaf 

Το πρόγραμμα για τις 
αποκρατικοποιήσεις ήταν στο επίκεντρο 
της συνάντησης του ΕΒΕΛ με τον 
Έφορο Αποκρατικοποιήσεων

Στιγμιότυπο από την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας/
Αδελφοποίησης των Επιμελητηρίων 
Λευκωσίας και Τζέντας
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Bin Houssan Al Otaibi του Επιμελητηρίου της 
Τζέντας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας ανέφερε ότι 
η αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων θα 
αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση των επιχειρηματικών 
σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρίων 
εδραιώνοντας ένα θεσμό που θα αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη των δύο πόλεων.

Η Κύπρος είπε μπορεί να αποτελέσει την πύλη 
προς την Ευρώπη, ενώ η Σαουδική Αραβία την 
πύλη προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής.

Ο Σεΐχης Κhalaf Bin Houssan Al Otaibi ανέφερε 
ότι οι προοπτικές συνεργασίας είναι ανεξίτηλες 
και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επανέ-
ναρξης των απ’ευθείας πτήσεων με τη Σαου-
δική Αραβία η οποία θα θέσει τα θεμέλια για 
σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
προς την χώρα μας, όχι μόνο μέσω Σαουδικής 
Αραβίας αλλά και των γειτονικών της χωρών.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις προοπτικές στους τομείς του εμπο-
ρίου, των κατασκευών και της εκπαίδευσης.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ενέργει-
ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκο-
τρύπης, ο Πρέσβης Λεωνίδας Παντελίδης, Διευθυντής Διεύ-
θυνσης Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής,  ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
κ. Φειδίας Πηλείδης, ο Πρόεδρος του CIPA  κ. Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης καθώς και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΒΕ Λευκωσίας. Από το Επιμελητήριο της Τζέντας παρευ-
ρέθηκαν επίσης ο Δρ. Mansoor Bin Saleh Al-Khonbizan  και η 
κα Ghada Alim Aledreesy, 

Σύμφωνο	Συνεργασίας	μεταξύ	των	Εμπορικών		και	
Βιομηχανικών	Επιμελητηρίων	Λευκωσίας	και	Κιέβου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κιέβου προχώρη-
σαν στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας στις 7/11/2014. 

Η τελετή αδελφοποίησης έγινε στα γραφεία του ΕΒΕ Λευκω-
σίας και το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκω-
σίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου του Κιέβου κ. Mykola Zasulski. 

Ο Πρόεδρος στην ομιλία του ανέφερε ότι είναι με ιδιαίτερη 
τιμή που υποδεχόμαστε στο ΕΒΕΛ τον εξοχότατο πρέσβη της 
Ουκρανίας στην Κύπρο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ουκρανίας, τους 5 Προέδρους των Τοπικών Επιμε-
λητηρίων της Ουκρανίας (Κιέβου, Τσερκάζι, Ντιτνοπρετβόσκ, 
Κιροβοκράντ, Σούνι) και τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ στην τελετή 
αδελφοποίησης. 

Η υπογραφή μνημονίου είπε, θέτει τα θεμέλια για τη στρατηγι-

κή συνεργασία μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων που πέραν της 
προώθησης των  αμοιβαίων συμφερόντων των μελών μας, 
ενδυναμώνει τις σχέσεις των δύο χωρών.  

Η αδελφοποίηση πρόσθεσε, μαρτυρεί την αμοιβαία αποφασι-
στικότητα των δύο οργανώσεων να εμβαθύνουν και να διευ-
ρύνουν τη στρατηγική συνεργασία στον επιχειρηματικό τομέα.  

Στη συνάντηση μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε επίσης το 
ΚΕΒΕ με την Ένωση Επιμελητηρίων Ουκρανίας. 

Υπογραφή	Πρωτοκόλλου	Συνεργασίας	με	το	Πανεπι-
στήμιο	Κύπρου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδρα-
ματίζουν η έρευνα και καινοτομία, προχώρησε στην υπογρα-
φή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΒΕ 
Λευκωσίας στις 13/10/2014. Με την υπογραφή του Πρωτο-
κόλλου Συνεργασίας διανοίγονται μεγάλες δυνατότητες και 
προοπτικές που θα είναι επωφελείς για την οικονομία, την 
κοινωνία και τον τόπο γενικότερα. Η εξέλιξη αυτή ήταν σαν 
απότοκο συνάντησης που είχε το ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστα Χριστοφίδη περί τα 
τέλη του 2013.

Μέσα από το πρωτόκολλο συνεργασίας οι δύο πλευρές επι-
θυμούν να συνεργαστούν σε μια κοινή προσπάθεια για προ-
ώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής συνεργασίας και επέκταση της ήδη στενής συ-
νεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΛ και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρωτόκολλο προσβλέπει στην αμοιβαία συνεργασία που 
θα οδηγήσει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας 
που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις μέλη του 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτο-
βουλιών σε θέματα καινοτομίας, εκπαίδευσης – κατάρτισης, 
εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης της επιχειρηματικό-

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των 
Επιμελητηρίων Λευκωσίας και Κιέβου
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τητας που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και τις 
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Πραγματοποιήθηκαν	δύο	συναντήσεις	του	Οργανι-
σμού	Ευρωπαϊκών	Πρωτευουσών

Μέσα στον χρόνο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν δύο 
συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μια Γενική Συ-
νέλευση του Οργανισμού Business European Capital Cities 
(BECC).  Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπεί ο Διευθυντής κ. Σω-
κράτης Ηρακλέους, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Οργανισμού.

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και σ’ αυτή 
αποφασίσθηκε όπως στα πλαίσια των προσπαθειών του 
BECC για δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων Επιχειρήσεων 
υποβληθούν από τον Οργανισμό προτάσεις που θα διευκολύ-
νουν την κινητικότητα των στελεχών και του προσωπικού των 
επιχειρήσεων.

Επίσης, αποφασίσθηκε όπως ο Οργανισμός μεγιστοποιήσει τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις εταιρείες που εδρεύουν 
στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για πραγματοποίηση συνα-
ντήσεων και ανάπτυξη επαφών που θα τις βοηθήσει να επε-
κταθούν και σε γειτονικές αγορές. Στην ίδια συνεδρία έγιναν 
αρχαιρεσίες και το Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο του 
BECC τον κ. Jean Louis Schilansky, Πρόεδρο του MEDEP Paris. 

Το Συμβούλιο συναντήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο με τον 
Αντιδήμαρχο Παρισιού κ. Jean –Louis Missika υπεύθυνο για 
την οικονομική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό του 
Παρισιού, ο οποίος μετέφερε στα μέλη του Συμβουλίου τις 
εμπειρίες του Παρισιού σε ότι αφορά την οικονομική ανάπτυ-
ξη, τη δημιουργία ελκυστικού και φιλικού περιβάλλοντος για 
τις επιχειρήσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και εταιρειών στη Γαλ-
λική πρωτεύουσα.

Η Δεύτερη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενι-
κή Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 στην 
Ρώμη.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ του Επιμελητηρίου 
Λευκωσίας και του Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

Ο Διευθυντής του ΕΒΕΛ κ. Σωκράτης 
Ηρακλέους μαζί με τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Ευρωπαϊκών 
Πρωτευουσών και Πρόεδρο 
του MEDEF PARIS κ. Jean-Louis 
Schilansky και τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και 
Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιό
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Τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών καλω-
σόρισε ο κ. Marco Tarantola, Γενικός Διευθυντής το Ομίλου 
BNL-BNP Paribas ο οποίος στην ομιλία του αφού καλωσόρισε 
τους συνέδρους τόνισε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της κι-
νητικότητας για τις πρωτεύουσες.  Στη συνεδρία συζητήθηκε 
διεξοδικά το θέμα της κινητικότητας.

Βράβευση	Ιδρύματος	Α.Γ.	Λεβέντη

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μετά το πέρας της περσινής  Ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης απένειμε φόρο τιμής στο Ίδρυμα Αναστάσιος 
Γ. Λεβέντης για τη σημαντική συμβολή του στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της Λευκωσίας. Τόσο το Λεβέντειο Δημοτικό Μου-
σείο, όσο και η Λεβέντειος Πινακοθήκη είναι έργα ορόσημα 
για την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας. Το 
βραβείο παρέλαβε ο κ. Αναστάσιος Λεβέντης, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Σύσφιξη	σχέσεων	με	τα	Μέσα	Μαζικής	Ενημέρωσης

Δείπνο γνωριμίας με σκοπό την καλύτερη συνεργασία και επι-
κοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρέθεσε το ΕΒΕ 
Λευκωσίας στους οικονομικούς συντάκτες σε ταβέρνα στη 
Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης κα-
λωσορίζοντας τους δημοσιογράφους, τόνισε ότι το ΕΒΕΛ πά-
ντοτε έδινε πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις του με τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, γιατί πιστεύει ότι η καλή συνεργασία 
μεταξύ τους μπορεί να πετύχει περισσότερα τόσο για τη Λευ-
κωσία όσο και για την οικονομία.

Στόχος του ΕΒΕ Λευκωσίας, συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης, είναι 
να περιορίσει τα προβλήματα των επιχειρήσεων, να προωθή-
σει την ανάπτυξη της Λευκωσίας και να προωθήσει λύσεις σε 
προβλήματα που παρουσιάζονται από τις επιπτώσεις διαίρε-
σης της πρωτεύουσας.

Το ΕΒΕΛ επιθυμεί να έχει συμπαραστάτες τα ΜΜΕ για να 
συμβάλουν όλοι μαζί στην ποιοτική βελτίωση της εικόνας της 
Λευκωσίας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων της και στην 
ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου δημοσιογράφοι, μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και στελέχη του Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλλάξουν 
απόψεις για θέματα που αφορούν τη Λευκωσία.

Από το δείπνο που παρέθεσε το 
ΕΒΕΛ στους δημοσιογράφους για 

σύσφιξη σχέσεων

Στιγμιότυπο από την 
απονομή του φόρου τιμής 
στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης μετά το πέρας της 
περσινής Γενικής Συνέλευσης
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Ο	ρόλος	της	κρατικής	γης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λευκωσίας και το Laboratory of Urbanism 
του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν στις 
9/7/2015, συζήτηση με θέμα  «Ο ρόλος της 
Κρατικής γης – Για ένα ανταγωνιστικό μέλλον 
της Λευκωσίας».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το μέλ-
λον της Κρατικής Γης στη Λευκωσία αντηλ-
λάγησαν απόψεις γύρω από στρατηγικές που 
επανακαθορίζουν θέματα αστικής ανάπτυξης, 
εισάγοντας στην πόλη καινοτόμα προγράμματα 
που μπορούν να ενεργοποιήσουν συνέργειες 
με την υφιστάμενη πόλη. Έγινε συζήτηση με-
ταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με 
τους τρόπους που ο σχεδιασμός των τεμαχίων 
κρατικής γης μπορεί να μεγιστοποιήσει την πα-
ραγωγή πόρων και πλούτου, την προσφορά σε 
αστικές υπηρεσίες, την κοινωνική συνοχή και 
κοινωνικοποίηση των πολιτών της Λευκωσίας.

Η Λευκωσία σε αντίθεση με άλλες κυπριακές πόλεις χάνει 
συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της μεταξύ άλλων για 
τους πιο κάτω κύριους λόγους:

α. Η απουσία πόρων και δυναμικών που μπορούν να 
γίνουν καταλύτες σε ποιοτικές αστικές αναπτύξεις 
που να προσφέρουν στο δημόσιο συμφέρον της πό-
λης.

β. Η κατακερματισμένη αστική διακυβέρνηση που αυ-
ξάνει το ρήγμα μη επικοινωνίας και μη συζήτησης 
προτεραιοτήτων μεταξύ των τριών κύριων πυλώ-
νων της, που είναι η Κεντρική Πολιτική Εξουσία με τη 

γραφειοκρατική της μηχανή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και η Κοινωνία των Πολιτών.

Στη συνέχεια διαμορφώθηκε μια σειρά από προβλημα-
τισμούς σχετικά με την αξιοποίηση της κρατικής γης οι 
οποίοι με επιστολή  που υπογράφουν όλοι οι φορείς τέ-
θηκαν στους Υπουργούς Εσωτερικών,Οικονομικών και 
τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω.

Νέο	Αρχαιολογικό	Μουσείο

Η ανέγερση του νέου αρχαιολογικού Μουσείου βρίσκεται 
ψηλά στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου μας.

Θεωρούμε ότι το έργο αυτό είναι το κατ’ εξοχήν έργο 
που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα με το ύψος της δαπάνης. 
Πρόκειται για ένα έργο που θα αναδείξει την ιστορία και 

Ανάπτυξη Λευκωσίας

Το θέμα της ανέγερσης του Νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου ήταν 
στο επίκεντρο της συζήτησης 
μεταξύ του ΕΒΕΛ και του Υπουργού 
Μεταφορών

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση με θέμα  «Ο ρόλος της Κρατικής γης – Για ένα 
ανταγωνιστικό μέλλον της Λευκωσίας», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
ΕΒΕΛ
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την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, πλαισιωμένο από τα μι-
κρότερης εμβέλειας υφιστάμενα πολιτιστικά αξιοθέατα, 
θα είναι ο κύριος λόγος για την μονοήμερη/ολιγοήμερη 
επίσκεψη τουριστών στη Λευκωσία. Πολλοί τουρίστες 
επιζητούν μια επίσκεψη στην πρωτεύουσα της χώρας 
προσβλέποντας να επισκεφτούν τα μνημεία και πολιτιστι-
κά κέντρα της χώρας.

Το θέμα του νέου αρχαιολογικού μουσείου τέθηκε από 
τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ στη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της  Δημοκρατίας, τον οποίο δημόσια ευχαριστούμε για 
την εξαγγελία του ποσού των €50 εκ. για την ανέγερση 
του Μουσείου.

Το θέμα συζητήθηκε επίσης με τον Υπουργό Συγκοινωνι-
ών και έργων σε κοινή συνάντηση του ΕΒΕΛ, της ΕΤΑΠ 
και του Συνδέσμου Φίλων της Λευκωσίας.

Καζίνο

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε και κατά τον επισκόπηση 
χρόνο να ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα του Καζίνο.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την ίδρυση καζίνου τύπου 
θέρετρου (Intergraded Casino Resort)  για τη δημιουργία 
νέου τουριστικού προϊόντος και προσέλκυση νέου τουρι-
στικού ρεύματος.

Θα πρέπει η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να κατευ-
θύνει τον επενδυτή να επιλέξει την περιοχή της Λευκωσί-
ας για την ίδρυση του καζίνο παραχωρώντας κίνητρα για 
να αναζωογονήσει την πόλη και να κατανείμει ισομερώς 
την ανάπτυξη σε όλη την χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στην περίπτω-
ση λύσης του κυπριακού όπου η Λευκωσία λόγω της εγ-
γύτητας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Τύμπου και της 
εύκολης πρόσβασης θα έχει ένα καζίνο που θα είναι κο-
ντά σε όλες τις πόλεις και τα κατεχόμενα.

Την πρόταση μας αυτή θέσαμε και στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας.

Δημόσια	Διαβούλευση	με	Δήμαρχο	Λευκωσίας

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που προγραμματίζονται 
από το Δήμο Λευκωσίας συζήτησαν σε δημόσια διαβού-
λευση που έγινε στις 23/3/2015 μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας 
και άλλων τοπικών φορέων με το δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο 
Γιωρκάτζη.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Στέλιος Αναστασιάδης καλωσόρι-
σε το Δήμαρχο και ανέφερε ότι το ΕΒΕΛ στηρίζει τις προ-
σπάθειες του Δήμου για ανάπτυξη και αναζωογόνηση της 
Πρωτεύουσας.

Η κα. Έλενα Τάνου Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτύξεως 
Λευκωσίας και Τουρισμού του ΕΒΕΛ πρόσθεσε ότι η στενή 
διαχρονική συνεργασία του ΕΒΕΛ, του Δήμου Λευκωσίας 
αλλά και άλλων τοπικών φορέων μπορούν να φέρουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα ανάπτυξης της Λευκωσίας.

Ο Δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης αφού ευχαρίστησε τα μέλη για 
την παρουσία τους ενημέρωσε για τα πιο κάτω:

•	 Για	την	ανάπλαση	και	προσωρινή	βελτίωση	για	εξω-
ραϊσμό του χώρου του παλαιού ΓΣΠ.

•	 Για	την	άμεση	ανάγκη	της	ανέγερσης	του	Νέου	Κυπρι-
ακού Μουσείου.

•	 Για	 την	 ανάπλαση	 της	 εντός	 των	 τειχών	 πόλης,	 τη	
συντήρηση και αναπαλαίωση των τειχών και της τά-
φρου.

•	 Για	 τη	δημιουργία	συνοικίας	δημιουργικών	 επιχειρή-
σεων.

•	 Για	το	τρίγωνο	Στασικράτους	–	Ευαγόρου	–	Μακαρίου.

•	 Για	την	ανάπλαση	της	οδού	Καλλιπόλεως.

•	 Για	το	σχέδιο	κινητικότητας.

•	 Για	 τα	 έργα	 επιδιόρθωσης	 του	 Δημοτικού	 Θεάτρου	
Λευκωσίας.

•	 Για	τη	βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη.

•	 Για	πρωτοβουλίες	όσον	αφορά	την	έρευνα,	την	τεχνο-
λογία, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Στιγμιότυπο από τη δημόσια διαβούλευση 
με το Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο 

Γιωρκάτζη με θέμα τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή που προγραμματίζονται από το 

Δήμο Λευκωσίας
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Συναντήσεις	με	Δημάρχους	για	τα	προβλήματα	των	
Δήμων	της	Περιφέρειας	Λευκωσίας

Μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των στενών σχέσεων 
και της προσπάθειας για τον προγραμματισμό και το συντονι-
σμό των ενεργειών του ΕΒΕ Λευκωσίας με τους Δήμους της 
πόλης μας, αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε 
με το Δήμαρχο Στροβόλου κ. Λάζαρο Σαββίδη, το Δήμαρχο 
Αγλαντζιάς κ. Κώστα Κόρτα και το Δήμαρχο Έγκωμης κ. Ζα-
χαρία Ζαχαρίου.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι δήμοι, τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη  του ΕΒΕ Λευκωσίας  που εδρεύουν 
στους Δήμους αυτούς, καθώς και οι προσπάθειες που κατα-
βάλλονται για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πόλης  
της Λευκωσίας.

Συνάντηση	με	τον	Πρόεδρο	της	Ένωσης	Κοινοτή-
των

Θέματα που αφορούν τις Κοινότητες της Λευκωσίας και τη 
δημιουργία κοινών συνεργειών για προώθηση  και επίλυσή 
τους συζήτησε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας σε κοι-
νή συνάντηση με τον Πρόεδρο της ένωσης Κοινοτήτων κ. 
Ανδρέα Κιτρομιλίδη και τον Έπαρχο Λευκωσίας κ. Ανδρέα 
Παναγίδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενδυνά-
μωση της συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με τις κοινότητες 
της Λευκωσίας, οι οποίες ανέρχονται στις ενενήντα τέσσερις.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του αγροτουρι-
σμού, η ένταξη των κοινοτήτων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και άλλα.

Μεταρρύθμιση	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας μελέτησε το 
θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 
οποίο επίσης συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις στις συναντή-
σεις με τους Δημάρχους της Λευκωσίας και τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Κοινοτήτων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας τάσσεται υπέρ της δραστικής μείωσης του 
αριθμού των Δήμων μέσω του περιορισμού της επικάλυψης 
που μπορεί να επιτευχθεί με την συμπλεγματοποίηση κατά 
περιοχές.

Το σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμερα 
δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς όλοι σχεδόν οι Δήμοι και 
Κοινότητες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση 
χωρίς ενδείξεις ανάκαμψης, που έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
αποτελεσματική λειτουργία της αποδοτικότητας και της βιω-
σιμότητας.

Από τη συνάντηση μεταξύ του ΕΒΕΛ, του Προέδρου 
της Ένωσης Κοινοτήτων και του Αναπληρωτή επάρχου 
Λευκωσίας

Από τη συνάντηση μεταξύ του ΕΒΕΛ και του 
Δημάρχου Αγλαντζιάς κ. Κόρτα



23

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μελέτησε το νέο Νομοσχέδιο για τη με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει ετοιμάσει 
υπόμνημα που καθορίζει τις βασικές παραμέτρους που θα 
βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που έχουν οι Δήμοι και κοινότητες.

Σχέδιο	Κινητικότητας	Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε στις 6/7/2015 με τον 
Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων κ. Μιχάλη Λαμπρινό ο οποίος έχει την ευθύνη για το 
Σχέδιο Κινητικότητας της Λευκωσίας.

Η Λευκωσία αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
Για χρόνια η πολιτική αστικών μεταφορών είχε επικεντρω-
θεί μονόπλευρα στο ΙΧ αυτοκίνητο. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα μια από τις υψηλότερες αναλογίες ιδιοκτησίας αυτοκι-
νήτων στον κόσμο (περισσότερα από 600 αυτοκίνητα ανά 
1.000 κατοίκους) και ιδιαίτερα χαμηλή χρήση «πράσινων» 
μεταφορών. Στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας 
το μερίδιο μετακινήσεων των δημοσίων συγκοινωνιών εί-
ναι μόνο 3% του δε ποδηλάτου κάτω από 2%. Η συνεχόμε-
νη αύξηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, 
ηχορύπανση κλπ), στην οδική ασφάλεια και στην ποιότητα 
ζωής με αποτέλεσμα η πόλη να γίνεται λιγότερο ελκυστική 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους κατοίκους 
της.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας για τη Λευκωσία 
(ΟΣΚΛ) το οποίο αναπτύχθηκε έχει σκοπό την επίτευξη αει-
φόρου κινητικότητας με τη χρήση των δημοσίων συγκοι-
νωνιών που η χρήση τους θα πρέπει να ξεπεράσει το 10% 
έως το έτος 2020, του ποδηλάτου και της διακίνησης με τα 
πόδια ως τις καταλληλότερες μορφές μεταφορών για το 
αστικό περιβάλλον.

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει μελετηθεί η εισαγωγή ενός δι-

κτύου τραμ που θα συνδέει τα τέσσερα μεγάλα κέντρα της 
περιοχής της Λευκωσίας: την Πλατεία Σολωμού, την περι-
οχή του Νέου Νοσοκομείου, την περιοχή του Μακάρειου 
Σταδίου και την περιοχή κοντά στο Δημαρχείο Στροβόλου.

Έχει γίνει ανάλυση κόστους-οφέλους και η ανάλυση οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή συστήματος τραμ είναι πι-
θανότατα εφικτή.  

Αναμφίβολα η Εφαρμογή του ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Κινητικότητας θα έχει σοβαρά οφέλη για τη Λευκωσία και 
τους πολίτες της.

Πρόβλημα	με	υδροδότηση	Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοίνωσή του εξέφρασε την έντο-
νη ανησυχία του για το πρόβλημα που παρατηρήθηκε με τη 
μη κανονική παροχή νερού σε περιοχές και υποστατικά της 
Λευκωσίας.

Η πολυήμερη καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήμα-
τος δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις 
και στα νοικοκυριά της Λευκωσίας, γεγονός που πρέπει να 
ωθήσει όλους τους υπεύθυνους να βρουν άμεση λύση.

Η εικόνα που εκπέμπαμε τις μέρες αυτές ήταν απαράδεκτη 
και δημιουργούσε την εντύπωση ότι είμαστε μια τριτοκο-
σμική χώρα.

Το ΕΒΕΛ στην ανακοίνωσή του κάλεσε την κυβέρνηση, το 
Τμήμα Υδατοπρομήθειας και το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 
να ενεργοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις για οριστική 
λύση του προβλήματος και αποφυγή παρόμοιων περιπτώ-
σεων στο μέλλον η οποία να διασφαλίζει την ομαλή ροή 
νερού στα υποστατικά της Λευκωσίας.

Φεστιβάλ	Μπύρας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας, η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 

Στιγμιότυπο από το Φεστιβάλ Μπύρας που 
πραγματοποιήθηκε στην Τάφρο Κωνστάνζα
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Λευκωσίας, και η Εταιρεία C.K. Matrix  συνδιοργάνω-
σαν το Φεστιβάλ Μπύρας Λευκωσίας.

Το Φεστιβάλ ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσί-
ας και διήρκεσε από τις 10  με 14 Σεπτεμβρίου 2014. 

Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν πέραν των  30.000 ατό-
μων. Οι επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, είχαν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν τις 60 διαφορετικές μπύρες, κυπρι-
ακές και εισαγόμενες, που διατίθενται στην Κυπριακή 
αγορά, να απολαύσουν ποικιλία φαγητών και εδεσμά-
των και να διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα.  Καταναλώθηκαν περίπου 25.000 λίτρα 
μπύρας.

Στόχος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας είναι η συνεχής αναβάθμι-
ση του Φεστιβάλ για να καταστεί θεσμός για την Πρω-
τεύουσα.

Χριστουγεννιάτικες	Εκδηλώσεις	στην	Πρωτεύ-
ουσα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας, με τη στήριξη του ΚΟΤ, στα πλαί-
σια του προγράμματος για αναβάθμιση του τουριστι-

κού προϊόντος της πρωτεύουσας διοργάνωσε για τρίτη 
φορά τριήμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε 
συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 28 μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου 2014 στην παλιά πόλη της Λευκω-
σίας.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου  από 
τις 20.00 μέχρι τις 23.00 το βράδυ πραγματοποιήθηκε 
Jazz and Wine στην πλατεία της Φανερωμένης.  Επί-
σης έγινε επίδειξη μόδας σε συνεργασία με το Σύνδε-
σμο Καταστηματαρχών Λήδρας – Ονασαγόρου.

Το Σάββατο και την Κυριακή 29 και 30 Νοεμβρίου  από 
τις 11.00 μέχρι τις 18.00 στον ίδιο χώρο διοργανώ-
θηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή/παζαράκι, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας παραδοσιακοί και σύγχρονοι τεχνίτες  
παρουσίασαν έργα τους τα οποία κατασκεύαζαν επί 
τόπου. Υπήρχε επίσης έκθεση βιβλίου, παραδοσιακά 
γλυκά, βότανα, χριστουγεννιάτικα στολίδια, κεριά και 
ζεστό κρασί. Ακόμα, υπήρχε παραδοσιακός φούρνος 
και παραδοσιακά εδέσματα. Χορωδίες, μουσική με DJ 
πλαισίωναν την εκδήλωση καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Στιγμιότυπο από το jazz and wine street party στη 
Λευκωσία

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο παζαράκι στην 
πρωτεύουσα
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Με	εκδηλώσεις	γιόρτασε	η	Λευκωσία	τη	Διεθνή	
Ημέρα	Τουρισμού
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας με τη στήριξη του ΚΟΤ ενόψει της ευκαιρίας της 
Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού, διοργάνωσε εκδηλώσεις στη 
Λευκωσία, με στόχο να προβάλει το τουριστικό πρόσωπο της 
πρωτεύουσας σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. 

Με έμφαση στην παράδοση, στην ιστορία και στον πολιτισμό 
της πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

•	 Το	Σάββατο	20	Σεπτεμβρίου	2014	από	τις	10:30	μέχρι	
τις 17:00 προσφέρθηκε δωρεάν είσοδος και ξεναγήσεις 
στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στο Βυζαντι-
νό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, της Ιστορι-
κής Μοτοσυκλέτας Κύπρου, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη 
, στο Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα, 
στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας  και της Λα-
ϊκής Τέχνης. Επίσης, από τις 11:00 – 12:30 και από τις 
15:00 – 16:30 το απόγευμα διοργανώθηκαν περίπατοι 
και ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της πρωτεύουσας με 
σταθμούς στο Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο και στο Μου-
σείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη. 
Τις δωρεάν ξεναγήσεις και περιπάτους απόλαυσαν πε-

ρισσότεροι από 1.200 ντόπιοι  και ξένοι τουρίστες. Τέλος 
έγιναν και δωρεάν ξεναγήσεις με το τρενάκι.

•	 Το	Σάββατο	20	Σεπτεμβρίου	2014	πραγματοποιήθηκε	η	
«Γιορτή Παγωτού» στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. 
Τα εγκαίνια της γιορτής τέλεσε o Δήμαρχος Λευκωσίας 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Στην εκδήλωση οι βιομηχα-
νίες κυπριακού παγωτού πρόσφεραν δωρεάν παγωτό, 
ενώ υπήρχε πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μι-
κρούς και μεγάλους. Στη «Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέ-
ρος πάνω από 12.000 άτομα, ντόπιοι και ξένοι. 

Η Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας κα Έλενα Τάνου χαιρέτισε τις 
διοργανώσεις που έγιναν λέγοντας ότι κεντρικός στόχος όλων 
αυτών των εκδηλώσεων είναι η προβολή της κουλτούρας, της 
ιστορίας και της παράδοσης της Λευκωσίας, τόσο στους ντό-
πιους όσο και στους ξένους τουρίστες. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης χαιρέτησε τη γιορτή και τόνισε ότι εκδηλώσεις σαν 
αυτές ενισχύουν την τουριστική προβολή της πρωτεύουσας. Η 
Λευκωσία, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να αποκτήσει τουρι-
σμό από τη στιγμή που θα προβληθούν τα πολλά πλεονεκτή-
ματα της, όπως η παράδοση, η ιστορία και ο πολιτισμός της.

Στιγμιότυπο από τις ξεναγήσεις σε μουσεία ενόψει της 
Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού

Από την περσινή Γιορτή Παγωτού στην Τάφρο της 
Πύλης Αμμοχώστου
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Η κατάσταση της οικονομίας της χώρας μας η οποία εξακο-
λουθεί να ταλαιπωρείται από την οικονομική κρίση, το ρευστό 
οικονομικό περιβάλλον και η απουσία ικανοποιητικής ρευστό-
τητας έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο με εξαί-
ρεση της εξαγωγές.

Οι εγχώριες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2.3% (€732,3εκ) 
κατά το 2014, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου (εγ-
χώριες και επανεξαγωγές) παρουσίασαν μείωση της τάξης 
του 11,6% (€1441,5εκ). σε αντίθεση, οι εισαγωγές παρουσί-
ασαν αύξηση της τάξης του 6,3% (€5.133,5εκ) από την προ-
ηγούμενη χρονιά, γεγονός που δεικνύει ότι η οικονομία του 
τόπου διαθέτει αντιστάσεις και αντοχές και αρχίζει σταδιακά 
να ανακάμπτει.

Σταθερός και πάγιος στόχος του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι η στα-
θερή και αναπτυξιακή πορεία του Εμπορικού τομέα και σ’ 
αυτά τα πλαίσια η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕΛ και η Μό-
νιμη Επιτροπή Εμπορίου του ΚΕΒΕ στην οποία συμμετέχει το 
ΕΒΕΛ, σε αλλεπάλληλες συνεδρίες τους ασχολήθηκαν με τα 
πολλά και κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας 
του Εμπορίου, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση του ελεύθερου εμπορίου.

Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την Επιτροπή και κατ’ επέ-
κταση το ΕΒΕ Λευκωσίας αλλά και το ΚΕΒΕ μεταξύ άλλων 
είναι και τα ακόλουθα:

•	 Προβλήματα	στην	ομαλή	διεξαγωγή	του	εμπορίου	λόγω	
της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων των τρα-
πεζών.

•	 Σύσταση	και	λειτουργία	του	Εμπορικού	Δικαστηρίου	Ερ-
γατικών διαφορών

•	 Αναθεώρηση	 δημοτικών	 τελών	 στις	 μικρομεσαίες	 επι-
χειρήσεις 

•	 Μείωση	των	δανειστικών	επιτοκίων

•	 Εξεύρεση	 τρόπων	 για	 μείωση	 των	 λειτουργικών	 εξό-
δων των επιχειρήσεων.

•	 Κατάργηση	της	πληρωμής	μέσω	επιταγών	και	ανάπτυξη	
νέων μεθόδων πληρωμής

•	 Δραστική	μείωση	του	κόστους	ηλεκτρικού	ρεύματος

•	 Ωράριο	καταστημάτων	κ.α.

Ωράριο	καταστημάτων

Το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων απα-
σχόλησε επανειλημμένα τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΒΕ Λευκωσίας όσο και την Επιτροπή Εμπορίου του Επιμε-
λητηρίου.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο 
διαφώνησε  έντονα με την απόφαση της Βουλής των Αντι-
προσώπων να διαφοροποιήσει το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων όπου δεν θα μπορούν να λειτουργούν τις Κυ-
ριακές.

Λόγω της αναπομπής του Νόμου που ψήφισε η Βουλή από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, η 
Υπουργός Εργασίας έχει εκδώσει διάταγμα για συνέχιση του 
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 
30/11/15. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρέ-
τησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της κυβέρνησης 
για έκδοση διατάγματος από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συνέχιση του διευρυμένου 
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας πιστεύει ότι με την έκδοση του διατάγμα-
τος αποφεύγεται η επιστροφή στις συνθήκες που επικρατού-
σαν στο λιανικό εμπόριο με την νομοθεσία του 2006, όπου 
τα γενικά καταστήματα παρέμειναν  κλειστά όχι μόνο τις Κυ-
ριακές αλλά και τις Τετάρτες το απόγευμα.

Εμπόριο

Το ΕΒΕΛ διαφωνεί έντονα με την απόφαση 
της Βουλής των Αντιπροσώπων να 
διαφοροποιήσει το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων
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Επίσης, το ΕΒΕ Λευκωσίας συνεχίζει να διερωτάται πως η 
Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προβεί στην ψήφιση ενός 
νόμου παραγνωρίζοντας τα οφέλη προς την οικονομία, τους 
καταναλωτές, τόσο ντόπιους όσο και ξένους και κυρίως την 
αγορά εργασίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί τους Βουλευτές να αξιοποιήσουν τον 
χρόνο που παρέχεται μέχρι την λήξη του διατάγματος και την 
απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου,  να αφουγκραστούν τις 
ανησυχίες των καταναλωτών και τις ανάγκες της αγοράς και 
να αναθεωρήσουν οποιαδήποτε απόφαση η οποία θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας.

Κατάργηση	του	Νόμου	για	επιβολή	φόρου	26%	στις	
συναλλαγές	με	την	Ελλάδα

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συντονισμένες προσπάθειες με το 
ΚΕΒΕ,  τα αρμόδια Υπουργεία και την Ελληνική Πρεσβεία κα-
τάφερε την κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 
του V4321/2015 που αφορούσε την ψήφιση νόμου κατά 
της φοροαποφυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία προ-
έβλεπε την υποχρέωση των επιχειρήσεων να προκαταβά-
λουν φόρο 26% για τις συναλλαγές τους με εταιρείες που 
εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 
όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ιρλανδία με ισχύ από την 
1/9/2015.

Κατώτατα	ημερομίσθια

Οι κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα εξαιτίας της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και ως εκ 
τούτου το ύψος του κατώτατου μισθού θα έπρεπε να μειωθεί 
κατά 15% ως μέτρο τόνωσης της απασχόλησης και στήριξης 
των επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ υπεστήριξαν 
ότι η εισήγηση για μείωση του κατώτατου μισθού συνάδει 
πλήρως με την πολιτική της κυβέρνησης ότι ο κατώτατος μι-
σθός θα πρέπει να είναι το 50% του Εθνικού Διαμέσου μι-
σθού.

Παρά την αντίθεσή μας, το διάταγμα για τους κατώτατους 
μισθούς για το 2015 ανανεώθηκε χωρίς μεταβολή.

Με βάση το διάταγμα ο κατώτατος μισθός για τους πωλητές, 
γραφείς, τους νοσηλευτές και σχολικούς βοηθούς, τους βοη-
θούς βρεφοκόμους και παιδοκόμους καθορίζεται στο ποσό 

των € 870 στην πρόσληψη και € 924 μετά από συνεχή υπη-
ρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη.

Για τους φρουρούς καθορίζεται στο ποσό των € 4.90 την 
ώρα και € 5.20 μετά από 6 μήνες υπηρεσίας και για τους 
καθαριστές στο ποσό των € 4.55 την ώρα και € 4.84 μετά 
από 6 μήνες υπηρεσίας.

Βραβεία	Εξαγωγών	Προϊόντων	και	Υπηρεσιών

Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο για την Κυπριακή οικονομία 
πραγματοποιήθηκε ο θεσμός των Βραβείων Εξαγωγών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 1982 και οργανώνεται από το Κυπρια-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Την 33η τελετή απονομής των βραβείων εξαγωγών προϊό-
ντων και υπηρεσιών στην παρουσία του Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τα βραβεία για 
το έτος 2013 απονεμήθηκαν στις πιο κάτω εταιρείες:

Α.	 Βραβείο	Εξαγωγών	για	Βιομηχανικά	Προϊόντα

1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:

 «FOODRAM TRADING LTD»

2. Βραβείο Εξαγωγών με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:

 «MEDOCHEMIE LTD»

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προ-
σωπικό μέχρι 50 άτομα: 

 «LISKO FOODSTUFF LTD»

Β.	 Βραβείο	εξαγωγών	για	Γεωργικά	Προϊόντα:

 «Α.Σ. ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ ΛΤΔ»

Γ.	 Ειδικό	Βραβείο	Βιομηχανικών	Προϊόντων

 «ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ»

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συγχαίρει όλες τις εταιρείες και ιδιαίτερα 
τα μέλη του για τις ψηλές επιδόσεις στο εξαγωγικό εμπόριο 
και για τις σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στιγμιότυπο από τα Βραβεία Εξαγωγών για 
το έτος 2013
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Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση και η 
ρευστότητα που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές 
λόγω των κραδασμών στην κινέζικη οικονομία 
επαναφέρει στο προσκήνιο την αλληλοεπίδραση 
και αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας, 
τονίζοντας  την ανάγκη για οικονομίες με ενισχυμένο 
παραγωγικό ιστό και πολλαπλούς πυλώνες ανάπτυξης 
και όχι να εξάρτιουνται από ένα πυλώνα οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος της μεταποιητικής 
βιομηχανίας έχει παρουσιάσει μια σημαντική συρρίκνωση  
στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να έχει 
τη δική του συμβολή στο ΑΕΠ, στην απασχόληση αλλά 
και στην υποστήριξη σε άλλους κλάδους της οικονομίας. 

O δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας για τους 
πρώτους μήνες του 2015 περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία 
από όπου μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα 
και να διατυπωθούν κάποιες διαπιστώσεις.

Σημειώνεται ότι ο  Γενικός Δείκτης Βιομηχανίας  (που 
περιλαμβάνει εκτός από τον κλάδο της Μεταποίησης και 
Μεταλλεία και Λατομεία, Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, 
Παροχή Νερού και Ανάκτησης Υλικών) είχε μια μείωση 
αλλά είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μέρος του 
δείκτη που αφορά τις εξαγωγές είχε αυξητική μεταβολή.

Ειδικά όσον αφορά τον κλάδο της Μεταποίησης 
Βιομηχανίας ο δείκτης  ήταν σχετικά σταθερός με μικρή 
μείωση αναφορικά με την εγχώρια αγορά αλλά είχε 
αύξηση πέραν του 10% αναφορικά με τις εξαγωγές.

Οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου  δείχνουν μια 
σταδιακή  άνοδο  τα τελευταία  χρόνια και το 2014 
ανήλθαν συνολικά στα Ευρώ 732 εκ. ενώ εκτιμάται ότι 
το ποσό αυτό θα ξεπεραστεί το 2015.

Από αυτό μόνο το 13.2% ήταν γεωργικά προϊόντα ενώ 
σχεδόν όλο το υπόλοιπο προερχόταν από εξαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων  γεωργικής προέλευσης και 
βιομηχανικών προϊόντων μεταποιητικής προέλευσης.  

Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς 
η εξωστρέφεια και κατ’ επέκταση οι εξαγωγές 
αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις κυπριακές 
βιομηχανίες. Καταδεικνύουν επίσης την ικανότητα και 

δυνατότητα του κλάδου της Μεταποιητικής Βιομηχανίας 
να ανταγωνίζεται τα εισαγόμενα προϊόντα αλλά και 
να εξάγει στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στη 
βελτίωση της εισροής εσόδων από το εξωτερικό και 
στην αντιμετώπιση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου, 
στηρίζοντας με αυτό το τρόπο  τη γενικότερη οικονομία 
της χώρας. 

Η Λευκωσία εξακολουθεί να παραμένει ο σημαντικότερος 
συνεισφορέας στη μεταποιητική βιομηχανία με ισχυρή 
υποδομή η οποία περιλαμβάνει 17 Βιομηχανικές Ζώνες, 
3 Βιομηχανικές Περιοχές και αρκετές Βιοτεχνικές Ζώνες/
Περιοχές.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας συνεδρίασε 
αρκετές φορές το 2014. Ασχολήθηκε επίσης με τα 
ευρύτερα θέματα βιομηχανίας, βιομηχανικής πολιτικής 
αλλά και τα ειδικά τοπικά προβλήματα που απασχολούν 
τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Με σκοπό την προώθηση των θέσεων του 
Επιμελητηρίου αλλά και την  επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων/θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του 
πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις και συναντήσεις με 
αρμόδιους φορείς, κρατικά τμήματα και Ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες.

Παράλληλα μέλη της Επιτροπής του ΕΒΕ Λευκωσίας 
συμμετείχαν στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας του 
ΚΕΒΕ, στην Επιτροπή Ενέργειας του ΚΕΒΕ και στην Ad 
Hoc Επιτροπή για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας του 
ΚΕΒΕ.

Τα	προβλήματα	της	Βιομηχανίας	στον	Υπουργό

Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη είχε 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 23/01/2015 με 
αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα μέτρα στήριξης 
της βιομηχανίας και τα νέα σχέδια που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση, οι διαρθρωτικές αλλαγές, το ψηλό κόστος 
παραγωγής  και η ανταγωνιστικότητα. Αναφέρθηκαν 
επίσης οι ενέργειες του υπουργείου για στήριξη των 
εξαγωγών καθώς η σημασία της μεταποίησης στην 

Βιομηχανία
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οικονομία, απασχόληση, έρευνα και ανάπτυξη. Υπήρξε 
παραγωγικός διάλογος στη συνάντηση και υπήρξε 
δέσμευση ότι αυτός θα συνεχιστεί  με ουσιαστικό και 
εποικοδομητικό τρόπο.

Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας ηγείτο ο 
Πρόεδρος κ. Στέλιος Αναστασιάδης και αποτελείτο από 
τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Κώστα Ζορπά, τον 
Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου, τον 
Γραμματέα/Διευθυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέους και το 
Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.

Βιομηχανία	και	Αναπτυξιακή	Πολιτική

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει προβεί σε πάμπολλες παραστάσεις 
για συμπερίληψη της Βιομηχανίας στη Νέα Αναπτυξιακή 
Πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης. Μετά από σχετικές 
διαβουλεύσεις, το ΕΒΕΛ τον Μάιο του 2015 απέστειλε 
στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω ολοκληρωμένο 
σημείωμα με τις προτάσεις του για ενίσχυση της 
Μεταποιητικής Βιομηχανίας (δημοσιονομικά ουδέτερες).

Το Επιμελητήριο  τονίζει ότι η βιομηχανία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παραγωγικού ιστού του τόπου 
καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη , υποστηρίζει άλλους 
κλάδους της οικονομίας, συντείνει στη συμμόρφωση 
με την  Ευρωπαϊκή Πολιτική και  συνεισφέρει στην 
απασχόληση, έρευνα  και καινοτομία. 

Οι εγχώριες  εξαγωγές και δει βιομηχανικών προϊόντων 
της Κύπρου σημειώνουν αύξηση γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο τομέας έχει τη δική του δυναμική 
φτάνει να έχει κατάλληλη στήριξη. 

Πέραν από τις εξαγωγές επισημαίνεται ότι η βιομηχανία 
στηρίζει και πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας. 
Για παράδειγμα η πλείστη γεωργική παραγωγή (π.χ. 
γάλα) απορροφάται από τη μεταποιητική βιομηχανία του 
τόπου. Επίσης η μεταποιητική βιομηχανία τροφοδοτεί 
τον κλάδο του τουρισμού με διάφορα υλικά, αλλά 
πρωτίστως, με τρόφιμα κυπριακών/ μεσογειακών 
χαρακτηριστικών (βλέπε ψωμί, γαλακτοκομικά, 
αλλαντικά κλπ). Πρόσθετα η βιομηχανία στηρίζει και 
τον κλάδο των κατασκευών καθώς αρκετά προϊόντα 
που παράγει όπως τσιμέντο, μεταλλικές κατασκευές, 
αλουμίνιο και  έξυπνα οικοδομικά υλικά προορίζονται 
για  τον κλάδο αυτό. 

Για τους πιο πάνω λόγους το ΕΒΕΛ θεωρεί  απαραίτητο 
όπως περιληφθεί και ο κλάδος της βιομηχανίας στους 
τομείς προτεραιότητας στη νέα αναπτυξιακή πολιτική. 

Επίσκεψη	στην	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη 
του ΕΒΕ Λευκωσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 
25-28 Μαΐου 2015. Η επίσκεψη εντασσόταν στα πλαίσια 
προγράμματος κατάρτισης για την «Διεθνοποίηση 

Τα προβλήματα του κλάδου 
της μεταποιητικής βιομηχανίας 

συζητήθηκαν με τον αρμόδιο 
Υπουργό
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και Εξαγωγικό Προσανατολισμό των Μεταποιητικών 
Βιομηχανιών» στις Βρυξέλλες. Η προδιαγραφή του 
προγράμματος εγκρίθηκε από την  Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η επίσκεψη στην 
Γενική Διεύθυνση GROWTH (Εσωτερική Αγορά, 
Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ) στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα εργαλεία της ΕΕ που στηρίζουν τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η 
ευρωπαϊκή πολιτική για τη στήριξη της βιομηχανίας και 
ΜμΕ. Στη συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής 
της Γενικής Διεύθυνσης GROWTH κ. Daniel Calleja, ο 
οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της εξωστρέφειας 
τονίζοντας εμφαντικά ότι το 90% της παγκόσμιας 
οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργηθεί 
εκτός Ευρώπης, το ένα τρίτο του οποίου μόνο από 
την Κίνα. Ως εκ τούτου οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να δραστηριοποιηθούν έντονα στο εξωτερικό. 

Εξίσου σημαντική ήταν και επίσκεψη στη Γενική 
Διεύθυνση για Περιφερειακή και Αστική Πολιτική όπου 
παρουσιάστηκαν η πολιτική της ΕΕ για τα διαρθρωτικά 
ταμεία και οι επιτρεπόμενες δράσεις που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας 
και τη διεθνοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων. 
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης και στους στόχους που είχαν τεθεί για 
στήριξη των ΜμΕ στην καινοτομία και εξωστρέφεια/

διεθνοποίηση.

Πολύ αξιόλογη ήταν η επίσκεψη στον Φορέα Εξαγωγών 
και Επενδύσεων των Βρυξελλών, που αποτελεί τον 
βραχίονα της τοπικής κυβέρνησης για προώθηση 
των εξαγωγικών Βελγικών Επιχειρήσεων και την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επίσης χρήσιμες ήταν 
οι διαλέξεις από ειδικούς σε θέματα επιχειρηματικής 
οργάνωσης, επιχειρηματικά μοντέλα για διεθνοποίηση 
των πωλήσεων και επιτυχημένη εισαγωγή σε νέες 
αγορές. Τέλος, παραγωγικές ήταν και οι επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις που ασχολούνται εντατικά με τις εξαγωγές, 
όπου παρουσιάστηκαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα 
και στρατηγικές για διεθνοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις Βρυξέλλες η 
Αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον 
Πρέσβη Κορνήλιο Κορνηλίου, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 
Κύπρου στην ΕΕ και να παραθέσει δείπνο προς τιμή του. 

Συνάντηση	Επιτροπής	Βιομηχανίας	με	το	ΣΕΛΚ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου είχε στις 28/1/2015 η 
Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η γενικότερη 
κατάσταση της οικονομίας και η εξεύρεση μέτρων για 
αναθέρμανση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
ειδικότερα των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας 

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του ΕΒΕ 
Λευκωσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή



31

και μεταποίησης.

Τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας τόνισαν την ανάγκη 
για εξεύρεση μέτρων, φορολογικών και άλλων, που θα 
στηρίξουν τη μεταποιητική βιομηχανία καθώς ο κλάδος 
αυτός συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, 
στην έρευνα και ανάπτυξη και αποτελεί στόχο της Ε.Ε. 
για επαναφορά της βιομηχανίας στο 20% του ΑΕΠ. 
Συζητήθηκαν επίσης θέματα διακρατικών συμφωνιών 
και ειδικότερα η αποφυγή διπλής  φορολογίας 
για Κυπριακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για τη συνάντηση και εξέφρασαν 

την επιθυμία τους όπως αυτή είναι η απαρχή για μια 

συστηματική και εποικοδομητική συνεργασία με το 

ΕΒΕ Λευκωσίας. Της αντιπροσωπείας του ΣΕΛΚ ηγείτο 

ο Πρόεδρος του κ. Γιάννος Χαριλάου και αποτελείτο 

από τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Χειμαρίδη και το Γενικό 

Διευθυντή κ. Κυριάκο Ιορδάνους.

Από την  Επιτροπή Βιομηχανίας παρέστησαν οι κ. 

κ. Κώστας Ζορπάς (Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας), 

Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Κώστας Γεωργαλλής, 

Δήμος Δημοσθένους, Μαρίνος Καλλής, Ντίνος Μιτσίδης 

και ο Διευθυντής Βιομηχανίας Ανδρέας Αντωνιάδης.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του 
ΕΒΕΛ με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του 
κλιμακίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 

ΕΒΕ Λευκωσίας
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Επίσκεψη	κλιμακίου	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	στο	
ΕΒΕ	Λευκωσίας

Με επιτυχία συνεχίζονται οι ετήσιες συναντήσεις μεταξύ 
κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΒΕ 
Λευκωσίας. Η φετινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
16/4/2015 και εντάσσεται τα πλαίσια της ετοιμασίας της 
έκθεσης ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο.

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και 
Επιχειρηματικότητας  παρέστη ο κ. Domenico Lombardi, 
Policy Officer, υπεύθυνος για την αξιολόγηση της Κύπρου 
και της Ιταλίας, καθώς και ο κ. Χρίστος Κουλουτέρης της 
Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης.

Φέτος η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα θέματα 
βιομηχανίας, βιομηχανικής πολιτικής, έρευνας και 
καινοτομίας, ενέργειας, αξιοποίησης  Ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών εργαλείων και στρατηγικής Ανάπτυξης.

Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο 
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Κώστας Ζορπάς,  τα 
μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας  κ.κ. Ντίνος Μιτσίδης 
και Δήμος Δημοσθένους, καθώς και ο Διευθυντής 
Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. Προσκεκλημένοι 
στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του Κυπριακού 
Συνδέσμου Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και μέλη από 
τις Τοπικές Επιτροπές Βιομηχάνων του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Ενισχύοντας	το	Επιχειρηματικό	Οικοσύστημα	
στην	Κύπρο

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην ημερίδα που 
διοργανώθηκε στις 25/6/2015 από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε 
συνεργασία με τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης  
στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία με θέμα 
«Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην 
Κύπρο». Το Επιμελητήριο Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε 
από τους Αντιπροέδρους Έλενα Τάνου και Κώστα Ζορπά, 
τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και 
το Διευθυντή Βιομηχανίας Ανδρέα Αντωνιάδη.

Την Ημερίδα προσφώνησε ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. 
Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Κύριος στόχος της Ημερίδας ήταν να φέρει σε επαφή 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που αποτελούν το 
επιχειρηματικό οικοσύστημα της Κύπρου όπως 

επιχειρηματίες,  επενδυτές, εμπειρογνώμονες καθώς και 
κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να συζητήσουν και 
να αναπτύξουν πολιτικές και δράσεις για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο 
αντλώντας και από τα παραδείγματα και εμπειρίες από 
άλλες χώρες.  

Η Ημερίδα επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους 
προτεραιότητας όπως καλλιέργεια επιχειρηματικής 
κουλτούρας, βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
αγορές.

Ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας 
Αντωνιάδης  ήταν εισηγητής στο  εργαστήριο 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές» και στη 
συνέχεια  παρουσίασε τα σχετικά πορίσματα / εισηγήσεις 
στην ολομέλεια των εργασιών της ημερίδας.  

Το	ΕΒΕ	Λευκωσίας		στη	ΡΑΕΚ	για	την		Αγορά	
Ηλεκτρικής	Ενέργειας

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε 
την Παρασκευή 14/11/2014 με τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 
δημοσιοποίηση της μελέτης για τη διαφοροποίηση του 
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Κύπρο. Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕΛ  ηγείτο ο 
Πρόεδρος κ. Στέλιος Αναστασιάδης και συμμετείχαν  ο 
πρώην Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Διευθυντής 
Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ κ. Ανδρέας Αντωνιάδης και ο 
Σύμβουλος του ΕΒΕΛ για θέματα Ενέργειας κ. Γιώργος 
Πετούσης. Από την ΡΑΕΚ συμμετείχε ο Πρόεδρος  κ. 
Γιώργος Σιαμμάς, ο Αντιπρόεδρος κ.  Κύπρος Κυπριανίδης 
και κ. Ανδρέας Θεοφάνους, Σύμβουλος ΡΑΕΚ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα πορίσματα της 
μελέτης για την Αγορά Ηλεκτρισμού που εκπονήθηκε 
από κοινοπραξία Διεθνών Συμβούλων. Έγινε ανάλυση 
των τριών εναλλακτικών μοντέλων αγοράς που 
αξιολογήθηκαν και αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους 
οποίους επιλέχθηκε το μοντέλο Υβριδικής Αγοράς 
Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος (Net 
Pool), τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η 
προθεσμιακή αγορά (προημερήσια και ενδοημερήσια), 
τα διμερή συμβόλαια, ο μηχανισμός εξισορρόπησης και 
η εφεδρεία. 

Το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθεί να 
απασχολεί την Επιτροπή Βιομηχανίας καθώς επηρεάζει 
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καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής 
υπηρεσίας Eurostat η Κύπρος παραμένει και για το 
2014 η χώρα με το ακριβότερο βιομηχανικό ρεύμα. Η 
τιμή ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψίστης σημασίας για 
την οικονομία του τόπου καθώς η κάθε αύξηση έχει 
πολλαπλασιαστική επίδραση που  καταλήγει σε πολύ 
μεγαλύτερο κόστος  στην οικονομία αφού επηρεάζει 
όλες τις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες του 
τόπου αλλά και τα νοικοκυριά (βλέπε αυξήσεις  στο 
κόστος παραγωγής, διανομής και διάθεσης προϊόντων, 
αυξήσεις στο κόστος  υπηρεσιών, τουριστικών μονάδων, 
στο κόστος λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας κλπ). 
Ως  βέβαιη συνέπεια,  διαβρώνεται η ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας στο σύνολο της καθώς και μειώνονται οι 
προοπτικές ανάπτυξης.

Ενόψει της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της  διαδικασίας 
για σχεδιασμό των νέων διατιμήσεων από την ΑΗΚ, 
το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει την ελπίδα ότι αυτές θα 
καλύπτουν όλο το εύρος των εμπορικών/βιομηχανικών 
καταναλωτών και θα οδηγούν στη μείωση του 
πραγματικού κόστους ηλεκτρικού ρεύματος μακριά από 
υπερχρεώσεις, στρεβλώσεις και υπερβολές.

Συνάντηση	για	Mικρομεσαίες	Επιχειρήσεις

Συνάντηση με τον εκπρόσωπο για τις  Μικρομεσαίες  
Επιχειρήσεις κ. Κωνσταντίνο Καραγιώργη είχε 
στις 12/3/15  στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού  ο Διευθυντής Βιομηχανίας 
κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις για 
τις ΜμΕ καθώς και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
για ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ενοίκια	Βιομηχανικών	Τεμαχίων	σε	
Βιομηχανικές	Περιοχές

Το θέμα των ενοικίων εξακολουθεί να ταλαιπωρεί  τις 
βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε Βιομηχανικές 
Περιοχές, παρά το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να παγοποιήσει τις αυξήσεις για μια 
πενταετία για κάθε μισθωτή.

Από το  ΕΒΕ Λευκωσίας και το ΚΕΒΕ έγιναν ενέργειες 
για αξιοποίηση του μηχανισμού De minimis για κάλυψη 
μέρους του ενοικίου στις νέες Βιομηχανικές Περιοχές, 
όπως της Κοκκινοτριμιθιάς, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
πιο πρόσφατα και λόγω του αυξημένου κόστους 
απαλλοτρίωσης και κατασκευής, τα ενοίκια που 
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ ψηλά.

Μείωση	των	Ενοικίων	για	κρατικά	τεμάχια	στις	
Βιομηχανικές	Ζώνες

Παρά  την τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας  
(διακατοχής, εγγραφής και εκτίμησης) νόμου ώστε 

Η διαφοροποίηση του πλαισίου 
λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Κύπρο ήταν στο 
επίκεντρο της συνάντησης του ΕΒΕΛ 

με τη ΡΑΕΚ
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το μίσθωμα σε κρατικά τεμάχια εκτός Βιομηχανικών 
Ζωνών να  υπολογίζεται από 1% μέχρι 3,5% ετησίως 
πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, εντούτοις εξακολουθούν  
να εκφράζονται  έντονα παράπονα καθώς  κατά την 
ανανέωση των συμβάσεων  έχουν επιβληθεί  πολύ 
ψηλότερα ενοίκια, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις 
είναι τουλάχιστον διπλάσια.

Το Επιμελητήριο προτείνει όπως στην ανανέωση των 
συμβάσεων χρησιμοποιηθεί το ελάχιστο ποσοστό του 
1% ώστε να προκύψει το χαμηλότερο δυνατό ενοίκιο 
υπό τις περιστάσεις, μέσα στα πλαίσια ενός λογικού 
αγοραίου ενοικίου.  Θα πρέπει επίσης να γίνεται 
αναθεώρηση/επανεκτίμηση της αξίας της γης για τους 
σκοπούς  υπολογισμού του ενοικίου.

Αύξηση	Συντελεστών	Κάλυψης/Δόμησης/
Ορόφων	σε	Βιομηχανικές	Ζώνες	/Περιοχές

Πάγιο αίτημα του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι όπως αυξηθούν 
οι  συντελεστές δόμησης και κάλυψης καθώς και 
αριθμού ορόφων  εντός των Βιομηχανικών Ζωνών/
Περιοχών ώστε να μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των 
τεμαχίων, να επιτρέπονται αναβαθμίσεις/επεκτάσεις 
και να υποβοηθείται η  εύρυθμη λειτουργία των 
βιομηχανικών μονάδων.

Μέσα σ’αυτά τα πλαίσια είναι απαραίτητο όπως οι 
συντελεστές κάλυψης αυξηθούν στο 70% και οι 
συντελεστές δόμησης να προσαρμοστούν στο 1.10-1.20 
ώστε να υποστηρίζουν τους αυξημένους συντελεστές 
κάλυψης αλλά και ορόφων. Οι θέσεις αυτές  του ΕΒΕ 
Λευκωσίας εκφράστηκαν σε όλα τα κοινά συμβούλια  
στα οποία συμμετείχε για την αναθεώρηση των τοπικών 
σχεδίων.

Χώρος πρασίνου σε βιομηχανικές περιοχές /ζώνες

Το ΕΒΕ Λευκωσίας επαναφέρει το θέμα του  χώρου 
πρασίνου και την ανάγκη  να υπάρξει ορθολογιστική 
αξιοποίηση ώστε να μην καταλήγουν ως διάσπαρτοι 
κοινόχρηστοι σκουπιδότοποι εντός των βιομηχανικών 
ζωνών / περιοχών.

Στις Βιομηχανικές Περιοχές θα πρέπει ο χώρος που 
υποδεικνύεται για πράσινο να κατανέμεται και να 
δενδροφυτεύεται με τέτοιο τρόπο που  να δημιουργεί 
απομονωτική λωρίδα.

Όμως όσον αφορά τις Βιομηχανικές Ζώνες σαν  γενική 
αρχή θα πρέπει να μειώνεται ο χώρος που υποδεικνύεται 
για πράσινο (ένεκα κόστους), να παραμένει η ιδιοκτησία 
του τεμαχίου στην επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα να 
αποτελεί ευθύνη της οικείας επιχείρησης όπως διατηρεί 
το χώρο πρασίνου. 

Μηχανισμός εξέτασης ενστάσεων για δημοτικά τέλη / 
φορολογίες

Έχει διαπιστωθεί ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει 
διαφωνία αναφορικά με τη φορολογία που επιβάλλεται 
από διάφορες Δημοτικές Αρχές, η διαδικασία για 
ενστάσεις προνοεί όπως αυτές γίνονται στην οικεία 
Δημοτική Αρχή.

Δηλαδή ο φορέας που έχει επιβάλει τη φορολογία 
έχει και την ευθύνη να εξετάσει τις ενστάσεις και να 
αξιολογήσει κατά πόσο υπάρχει αδικία που αποτελεί 
σχήμα οξύμωρο. Γι’ αυτό απαιτείται μια νέα διαδικασία 
που να ρυθμίζει το θέμα αυτό.

Παρατηρούνται ελλείψεις σε έργα 
υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες/
περιοχές 
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Προβλήματα	στην		ανανέωση	συμβάσεων	στις	
Βιομηχανικές	Ζώνες

Το πρόβλημα της επέκτασης της δυνατότητας 
ανανέωσης συμβάσεων αφορά κρατικά τεμάχια που 
είναι εντός Βιομηχανικών Ζωνών (και όχι περιοχών). 
Με βάση τη σημερινή διαδικασία οι αιτήσεις ανανέωσης 
της περιόδου εκμίσθωσης από υφιστάμενους μισθωτές 
για βιομηχανικούς σκοπούς γίνονται μέχρι 6 – 9 μήνες 
προηγουμένως. Η περίοδος αυτή είναι πολύ μικρή, 
δεδομένου του χρόνου που απαιτείται στη συνέχεια για 
εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια αρχή. 

Πρόσθετα η αδυναμία έγκαιρης ανανέωσης της 
σύμβασης προκαλεί πρόβλημα με τις τράπεζες οι οποίες 
θεωρούν ότι δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη/υποθήκη. 
Επίσης, η απαγόρευση ή οποιαδήποτε εκχώρηση, 
μίσθωση ή υπομίσθωση διαρκούντων των τελευταίων  
επτά ετών της μίσθωσης, καθιστά αδύνατη την αλλαγή 
τράπεζας/υποθήκης τα τελευταία 7 χρόνια.

Γι’ αυτό θα πρέπει οι αιτήσεις ανανέωσης της 
περιόδου εκμίσθωσης από υφιστάμενους μισθωτές 
για βιομηχανικούς σκοπούς να γίνονται δεκτές μέχρι 
και 7 τουλάχιστον χρόνια προ της λήξης της περιόδου 
εκμίσθωσης όπως γίνεται και στις Βιομηχανικές 
Περιοχές. 

Φορολογία	Ακίνητης	Ιδιοκτησίας	για	
υποστατικά	σε	κρατική	γη

Εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα το πρόβλημα 
φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας για υποστατικά σε 
κρατική γη.  Το ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί με το ΚΕΒΕ έχουν 
ασχοληθεί κατ’ επανάληψη με το θέμα της φορολογίας 
ακίνητης ιδιοκτησίας.

Πρώτο το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε εξασφαλίσει νομική 
γνωμάτευση που υποδείκνυε ότι η φορολογία βαραίνει 
τους ιδιοκτήτες της γης (που στην προκειμένη είναι το 
κράτος) και όχι τους μισθωτές. Για το λόγο αυτό από 
την αρχή εξέφρασε τη διαφωνία του για την επιβολή 
φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας στους μισθωτές 
κρατικής γης στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες.

Για το θέμα αυτό, τα Επιμελητήρια έχουν προβεί σε 
σωρεία ενεργειών (συναντήσεις με Υπουργούς, Γενικό 
Εισαγγελέα, ΤΕΠ). Μια βιομηχανία μέλος του ΕΒΕ 
Λευκωσίας  έχει υποβάλει προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο για την επιβολή της φορολογίας. Το ΕΒΕ 
Λευκωσίας παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και 
θα ενημερώνει τα μέλη του.

Το	ΕΒΕΛ	στο	Υπουργείο	για	τα	θέματα	
Βιομηχανίας

Συνάντηση με το Διευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Εμπορίου κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους 
είχε στις 23/7/15 ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ κ. 
Ανδρέας Αντωνιάδης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η μεταποιητική βιομηχανία στον τόπο μας 
και η ανάγκη στήριξης των κυπριακών βιομηχανιών 
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον έντονο 
ανταγωνισμό αλλά και να αναπτυχθούν  πρωτοβουλίες 
για την εξωστρέφεια.

Επιτυχής	η	ολοκλήρωση	του	Ευρωπαϊκού		
έργου	LEAN

Πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία στις 24/09/2014 
ενημερωτική ημερίδα για παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 

Τα ενοίκια για βιομηχανικά τεμάχια 
προβληματίζουν τα μέλη του ΕΒΕΛ
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Έργου LEAN (Learning from Analogies, www.pro-
jectlean.eu) στο οποίο συμμετείχε το ΕΒΕ Λευκωσίας. 
Το έργο LEAN το οποίο χρηματοδοτείται από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Λεονάρντο Ντα βίντσι (δράση 
Μεταφορά Καινοτομίας) αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και επιχειρηματιών 
διαμέσου της μεταφοράς μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας, η οποία βασίζεται στη χρήση «αναλογιών».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν 
παραδείγματα υφιστάμενων εκπαιδευτικών 
«αναλογιών» αλλά και νέων που έχουν προκύψει από 
το έργο LEAN και αφορούν θέματα όπως οργανωτική 
δομή, διαχείριση ρίσκου, επιχειρηματική στρατηγική 
και οργανωτική συμπεριφορά. Για την κάθε χώρα 
η οποία συμμετείχε, αναπτύχθηκε και μια δική της 
εθνική αναλογία ως αντικείμενο εκπαίδευσης, που 
στην περίπτωση της Κύπρου έχει θέμα την «Ανάπτυξη 
μετά την Τουρκική εισβολή: Από τα ερείπια στο 
οικονομικό θαύμα». Μαθαίνοντας και εκπαιδεύοντας 
με βάση αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν έχουν 
άμεση σχέση  με τα συγκεκριμένα εργασιακά θέματα, 
οι επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη θα είναι σε 
θέση να υιοθετήσουν μία νέα προσέγγιση στην επίλυση 
επιχειρηματικών προβλημάτων. 

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετείχαν εταίροι από 
Κύπρο, Πολωνία, Ιταλία και Ρουμανία. Από την Κύπρο 
συμμετείχαν ο οργανισμός Eurosuccess Consult-
ing (Συντονιστής) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας). Με την 

πραγματοποίηση της ημερίδας ολοκληρώθηκε το Έργο 
LEAN.

Ευρωπαϊκό	έργο	για	στήριξη	της	γυναικείας	
επιχειρηματικότητας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί με το  Συμβουλευτικό 
Οργανισμό Eurosuccess Consulting συμμετέχουν στο 
έργο Women Εntrepreneurship Εnhancement – WIN ( 
www.win-project.eu), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των γυναικών σε επαγγελματικό 
επίπεδο, στην κατανόηση των χαρακτηριστικών της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και στη σχέση τους με το 
γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο καθώς 
και στην προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας 
νέων επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα στάδια του έργου είναι η Έρευνα μέσα 
από μελέτη διαφόρων πηγών και ερωτηματολογίων, 
η Αναβάθμιση και Προσαρμογή των εκπαιδευτικών 
υλικών και η Πιλοτική εφαρμογή τους στην κάθε χώρα 
η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα (Κύπρος, Ουγγαρία, 
Πολωνία και Ιταλία). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 
01/11/2013 μέχρι 31/10/2015.

Ομάδες στόχοι του έργου είναι γυναίκες οι οποίες θα 
ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
ή που έχουν ξεκινήσει ήδη τα τελευταία 5 χρόνια. Στις  
27/1/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πιλοτική 
εφαρμογή του έργου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 
επτά συμμετεχόντων, προερχόμενες από τις πιο πάνω 

Πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η 
ενημερωτική ημερίδα για παρουσίαση του 
Ευρωπαϊκού Έργου LEAN
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ομάδες-στόχους. 

Το έργο WIN, υποστηρίζεται, σε όλες τις φάσεις 
διεκπεραίωσης, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) με τη 
συμμετοχή της κ. Έλενας Τάνου, Αντιπροέδρου του ΕΒΕΛ.  

Συμμετοχή	σε	Τεχνική	Επιτροπή	του	
Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Τυποποίησης			                                                               

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπεί την Κύπρο και τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες 
μέλος στην Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση 
Καινοτομίας (TC 389) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CEN) με το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. 
Ανδρέα Αντωνιάδη. Η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής 
ήταν στις 25/9/2015 στις Βρυξέλλες.

Το 2013 ο  CEN ενέκρινε και έκδωσε τις πρώτες τεχνικές 
προδιαγραφές (εγχειρίδια) για τη Διαχείριση Καινοτομίας 
(Mέρος 1: Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας) που ήταν 
ως αποτέλεσμα των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής 
389.

Αναμένεται ότι στο τέλος των εργασιών της Επιτροπής θα 
εκδοθεί  μια σειρά από έγγραφα/τεχνικές προδιαγραφές 
που περιστρέφονται γύρω από τη διαχείριση καινοτομίας 
όπως στρατηγική πληροφόρηση, καινοτόμα σκέψη, 
διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, διαχείριση 
δημιουργικότητας και αξιολόγηση αποδοτικότητας 
συστημάτων διαχείρισης καινοτομίας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στην καθοδήγηση 
για δημιουργία και λειτουργία συστήματος διαχείρισης 
καινοτομίας, εφαρμόσιμου σε όλους του δημόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, 
είδους ή τομέα. Με τη χρήση των κατευθυντηρίων 
γραμμών του εγγράφου αυτού οι οργανισμοί μπορούν 
να αυξήσουν την αντίληψη για την καινοτομία και  τη 
σημασία ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας, να 
αναπτύξουν ένα τέτοιο σύστημα και να ενισχύσουν την 
ικανότητά τους για καινοτομία προσβλέποντας ότι θα 
δημιουργήσουν περισσότερη αξία  για τον οργανισμό 
τους.

Επιχειρηματική	Καινοτομία

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην Ad Hoc Επιτροπή 
του ΚΕΒΕ για Έρευνα και Καινοτομία. Αντικείμενο των 
εργασιών της Επιτροπής ήταν η ετοιμασία πρόταση για 
τη Δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων σε 
Έρευνα & Καινοτομία  στα τοπικά Επιμελητήρια.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει στο έργο Women 
Εntrepreneurship Εnhancement WIN
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Η Λευκωσία εξακολουθεί να παραμένει η επαρχία με 
τη μεγαλύτερη βιομηχανική υποδομή. Στην πόλη και 
επαρχία Λευκωσίας είναι χωροθετημένες τρεις Κυβερ-
νητικές Βιομηχανικές Περιοχές όπου  εξακολουθούν να 
παρατηρούνται ελλείψεις σε σημαντικά έργα υποδομής 
(π.χ. χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, οδοδείκτες/πινα-
κίδες, φωτισμός, εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς 
προσβασιμότητας, περίφραξη) και σε υποστηρικτικές 
υπηρεσίες όπως  καθαριότητα, αστυνόμευση/ασφάλεια 
και πυρόσβεση.

Στη  Λευκωσία είναι επίσης χωροθετημένες 17 Βιο-
μηχανικές Ζώνες καθώς και αριθμός βιοτεχνικών πε-
ριοχών/ζωνών όπου παρατηρούνται πανομοιότυπα 
προβλήματα όπως και στις Βιομηχανικές Περιοχές. Οι 
επιπρόσθετες ελλείψεις σε υποδομές στις Βιομηχανικές 
Ζώνες περιλαμβάνουν και την  ασφαλτόστρωση του 
κεντρικού οδικού άξονα και  τη χάραξη εσωτερικού δι-
κτύου. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας και η αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας 
παρακολουθεί συστηματικά τα προβλήματα που αφο-
ρούν τις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και συνεργάζε-
ται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργει-
ας,  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και 
την Επαρχιακή Διοίκηση, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές  
για την προώθηση και υλοποίηση των προτεραιοτήτων 

κάθε ζώνης. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει και η 
στενή συνεργασία του ΕΒΕ Λευκωσίας με τις Τοπικές 
Επιτροπές Βιομηχάνων τις οποίες έχει συστήσει και κα-
λύπτουν τις πλείστες από τις Βιομηχανικές Ζώνες/Πε-
ριοχές. 

Τα	προβλήματα	Βιομηχανικών	Ζωνών/
Περιοχών		στο	Υπουργείο

Τα τοπικά  προβλήματα βιομηχανίας που απασχολούν 
τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας στις Βιομηχανικές Ζώνες/
Περιοχές συζητήθηκαν κατ’ επανάληψη με το αρμόδιο 
Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συ-
ναντήσεις που έγιναν μεταξύ άλλων στις 26/6/15 και 
10/9/15. Συζητήθηκαν επίσης στη συνάντηση με τον 
Υπουργό στις 23/01/15.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά έργα στις Βιο-
μηχανικές Ζώνες/περιοχές αλλά λόγω του περιορισμέ-
νου  προϋπολογισμού δεν προβλέπονται  σημαντικά 
νέα έργα υποδομής για τα επόμενα χρόνια.

Ο	Εμπορικός	Ακόλουθος	της	Ελληνικής	
Πρεσβείας	επισκέφθηκε	βιομηχανίες

Στα πλαίσια των συναντήσεων γνωριμίας με Κυπριακές 
Επιχειρήσεις, ο Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας 

Ειδικά θέματα βιομηχανικών ζώνων/
περιοχων

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Εμπορικού 
Ακολούθου της Πρεσβείας της Ελλάδος κ. 
Βασίλη Σκρόνια και του Γραμματέα Α’ κ. 
Μιχάλη Χαροκόπο στη Βιομηχανική Ζώνη 
Παλιομετόχου
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της Ελλάδος κ. Βασίλης Σκρόνιας, συνοδευόμενος από 
τον Γραμματέα Α’ κ. Μιχάλη Χαροκόπο επισκέφθηκαν τη 
Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου και  τις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας P & P Ice Cream group. Στη συνάντηση 
παρέστηκε ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Παναγιώτης 
Παπαφιλίππου ενημέρωσε τους επισκέπτες του για το 
όραμα και την στρατηγική της εταιρείας και την όλη φι-
λοσοφία που έχει υιοθετήσει με γνώμονα την ποιότητα 
και τον καταναλωτή. Αναφέρθηκε επίσης στις εξαγω-
γικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η εταιρεία του. 
Ακολούθως ο κ. Παπαφιλίππου ξενάγησε τους επισκέ-
πτες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Προβλήματα	Βιομηχανικής	Ζώνης	Γερίου	

Τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου συζητήθηκαν σε 
σύσκεψη στις 2/4/2015. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτό 
της πυρασφάλειας/πυροπροστασίας εξ αφορμής πυρ-
καγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή και κινδύνεψε η 
Βιομηχανική Ζώνη Γερίου.

Το θέμα αφορά τόσο Βιομηχανικές  Περιοχές όσο και 
Ζώνες καθώς η σπορά σιτηρών μέχρι τις παρυφές των 
βιομηχανικών υποστατικών, παραβιάζει πολλές φορές 
τη Βιομηχανική Ζώνη και θέτει σε κίνδυνο τις βιομηχα-
νικές μονάδες στις περιπτώσεις πυρκαγιών. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι βιομηχανικές μονάδες δεν μπορούν να 
παρέμβουν πέραν των ορίων των υποστατικών τους 
για καθαρισμό, δημιουργία ζώνης προστασίας κλπ κα-
θώς προκύπτουν και νομικά προβλήματα. Ως εκ τούτου 
προτείνεται όπως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού καλέσει ευρεία σύσκεψη με 
όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες/τμήματα καθώς και 
τη Γενική Εισαγγελία  ώστε να εξευρεθεί οριστική λύση 
στο όλο πρόβλημα.

Για το θέμα αυτό ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ 
είχε συνάντηση με το Διοικητή και Υποδιοικητή της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας στις 7/5/2015.

Σύσκεψη	στη	Βιομηχανική	Περιοχή	Στροβόλου	
για	Ασφάλεια	και	Υγεία

Ευρεία σύσκεψη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών/τμη-
μάτων συγκάλεσε στις 26/6/2015 το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα 
την Ασφάλεια και Υγεία στη Βιομηχανική Περιοχή Στρο-
βόλου, εξ’ αφορμής του κλεισίματος κάποιων εταιρειών 
και η δημιουργία εικόνας εγκατάλειψης στην περιοχή.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας παρέστηκαν ο Αντιπρόεδρος 
Βιομηχανίας κ. Κώστας Ζορπάς, ο Αντιπρόεδρος Βιο-
μηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης 
και ο Πρόεδρος και μέλος της Τοπικής Επιτροπής κ. 
Γιαννάκης Κατσιδιάρης και κα. Φωτεινή Παπαβασιλείου 

αντιστοίχως και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας 
Αντωνιάδης.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας προέβηκε σε 
ολοκληρωμένη παρουσίαση για τα προβλήματα ολό-
κληρης της περιοχής και τόνισαν την ανάγκη όπως λη-
φθούν άμεσα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς.

Τονίστηκε ότι θα πρέπει οι εργασίες καθαρισμού και 
ευπρεπισμού να αρχίσουν τάχιστα στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Στροβόλου που βρίσκεται στην είσοδο της πρω-
τεύουσας.

Τα προβλήματα της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου 
συζητήθηκαν και στη συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με 
το Δήμαρχο Στροβόλου στις 15/6/2015.

Προβλήματα	στη	Βιομηχανική	Περιοχή	
Κοκκινοτριμιθιάς	και	Βιομηχανική	Ζώνη	
Παλιομετόχου

Ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης 
συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που έγινε στις 
12/2/2015 στο Υπουργείο Γεωργίας αναφορικά με τη 
δραστηριοποίηση χοιροτροφικών μονάδων παραπλή-
σια της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και Βι-
ομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου. Διάφορες βιομηχανί-
ες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή προέβηκαν σε 
ενστάσεις για την παραχώρηση άδειας σε παρακείμενες 
χοιροτροφικές εγκαταστάσεις.

Προβλήματα	στη	Βιομηχανική	Περιοχή	
Εργατών

Προβλήματα  που αφορούν  την τοποθέτηση πασσάλων 
της ΑΗΚ εντός των περιφραγμένων χώρων βιομηχανι-
κών υποστατικών στη Βιομηαχανική Περιοχή Εργατών 
κλήθηκε να χειριστεί η αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας 
του ΕΒΕ Λευκωσίας που προέβη σε  παραστάσεις στις 
αρμόδιες υπηρεσίες.
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Ο Τομέας των υπηρεσιών εξακολουθεί να κατέχει 
δεσπόζουσα θέση στην οικονομία του τόπου.

Με βάση τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία το έτος 2014 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς 
ανήλθε, με βάση τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία στα 
€ 17.506 εκ. έναντι €18.119 εκ το 2013 σημειώνοντας 
μείωση 3.4%. το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 88.2% σε 
σύγκριση με συνεισφορά 2.2%του πρωτογενούς και 9.6% 
του δευτερογενούς τομέα.

Τουρισμός

Τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής βιομηχανίας 
κατέδειξαν μείωση το 2013 έναντι του προηγούμενου 
χρόνου. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών πολυήμερης 
παραμονής κατά το 2014  έφθασαν τις 2.441,231 έναντι 
2.405,387 της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας 
μικρή αύξηση  της τάξης του 1,5%. 

Παρά την αύξηση αφίξεων τα έσοδα από τον τουρισμό 
ανήλθαν σε 2.033 δισ. ευρώ το 2014 έναντι σε 2.082 δισ. 
δισ. ευρώ του 2013 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
2. 8%.

Τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και οι ιδιωτικοί θα πρέπει 
να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την αναβάθμιση, 
βελτίωση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 
Επιπρόσθετα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
μέσω της ποιότητας και να εξευρεθούν εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού.

Η πόλη και επαρχία Λευκωσίας απορρόφησε περίπου 
το 5% των αφίξεων παγκύπρια κατά το έτος 2014. Το 

ΕΒΕ Λευκωσίας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας καταβάλλει 
συστηματική προσπάθεια, πάντοτε σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς, για αναβάθμιση της απαραίτητης 
υποδομής και  εκτέλεσης έργων, βελτίωσης και προβολής /
προώθησης της Λευκωσίας ως τουριστικό προορισμό.

Έρευνα	και	Καινοτομία

Η Λευκωσία ως πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται από την 
πληθυσμιακή και επιτελική της υπεροχή. Παρόλα αυτά 
παρουσιάζει ένα ερειπωμένο αστικό κέντρο και ένα 
ευρύτερο μαρασμό των υποδομών στην περιοχή αυτή.

Εν τούτοις η Λευκωσία, περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη κυπριακή πόλη, παρουσιάζει ένα σημαντικό απόθεμα 
και αυτό είναι στις υποδομές έρευνας και καινοτομίας. 
Αναφέρονται ενδεικτικά τα 5 πανεπιστήμια (2 κρατικά, 3 
ιδιωτικά), τα πολλά νοσοκομεία (2 κρατικά, πέραν των 4 
ιδιωτικών) και κλινικές, το ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
(κρατικά και ιδιωτικά), οι εταιρείες πληροφορικής, η 
μεγάλη βιομηχανική βάση (με 3 βιομηχανικές περιοχές 
και πέραν των 17 βιομηχανικών ζωνών), το διοικητικό 
κέντρο (δημόσια υπηρεσία και  ημικρατικοί οργανισμοί) 
και τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών και ημεδαπών 
επιχειρήσεων. Παράλληλα σημειώνεται η δημιουργία 
κέντρων για νεοφυείς επιχειρήσεις και η ύπαρξη 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων.

Η συμβίωση όλων αυτών των υποδομών/φορέων/
δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα πρόσφορο περιβάλλον 
για την έρευνα και καινοτομία στη Λευκωσία. Όλες αυτές 
οι υποδομές αποτελούν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Λευκωσίας για θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Υπηρεσίες - Τουρισμός

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει τις ξένες επενδύσεις στη 
Λευκωσία
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Με δεδομένο ότι όλες οι υποδομές και δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας δεν περιορίζονται σε ένα 
γεωγραφικό χώρο αλλά υπάρχουν σε όλη την επικράτεια 
της Λευκωσίας και καλύπτουν τους πλείστους Δήμους, 
υποδεικνύει ότι δεν είναι υπόθεση  του ενός αλλά  αφορά 
όλη τη Λευκωσία. Συνεπώς το κεφάλαιο έρευνας και 
καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει το ενοποιητικό στοιχείο 
για όλους τους φορείς, οργανισμούς και Δήμους της 
ευρύτερης Λευκωσίας.

Η δημιουργία Περιφέρειας  Έρευνας και Καινοτομίας στη 
Λευκωσία θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στη 
Λευκωσία , αξιοποιώντας  μεταξύ άλλων τις υφιστάμενες 
δομές και υποδομές που διαθέτει , ώστε μέσα από τις 
συνέργειες που θα προκύψουν  στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας θα υπάρξει διάχυση και σε άλλους τομείς της 
οικονομίας  της πόλης με μεγαλύτερη και πολλαπλασιαστή 
επίδραση . 

Μέσα από σωστά πολεοδομικά και φορολογικά κίνητρα 
θα μπορούν να αξιοποιηθούν  υφιστάμενες υποδομές /
κτίρια (τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά) τα οποία σήμερα 
παραμένουν αναξιοποίητα π.χ. η κρατική έκθεση και 
μετατροπή μέρους της σε κέντρο νεοφυών επιχειρήσεων 
και τεχνολογίας  και Κέντρο Επίδειξης Τεχνολογιών τόσο 
για κυπριακούς φορείς/οργανισμούς όσο και ξένους( π.χ. 
Ισραηλινές εταιρείες τεχνολογίας). 

Παράλληλα θα αξιοποιηθούν τεμάχια γης  που παραμένουν 
κενά σε όλη την επικράτεια της μητροπολιτικής Λευκωσίας, 
τόσο για υποδομές έρευνας και καινοτομίας  όσο και 
συμπληρωματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες (βλέπε κοιτώνες για φοιτητές, οικίες για 
ερευνητές/στελέχη επιχειρήσεων, χώρους εστίασης, κλίνες 
σε νοσοκομεία   κλπ).

Πρόσθετα δημιουργείται αυξημένη επισκεψιμότητα 
στη Λευκωσία λόγω της διοργάνωσης επιστημονικών 
συνεδρίων/ ημερίδων, επισκέψεων ερευνητών / εταιρειών 
τεχνολογίας από το εξωτερικό με θετικές επιδράσεις στις 
διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων στην πόλη,  στην αξιοποίηση 
του  Συνεδριακού Κέντρου,  της εμπορικής κίνησης τόσο σε 
καταστήματα όσο και εστιατόρια/καφέ κλπ.  

Περιττό να αναφερθούν οι θετικές επιδράσεις στην 
απασχόληση των νέων  και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, 
στην οικοδομική δραστηριότητα,  στην εμπορικότητα και 
παροχή υπηρεσιών κλπ.   

Ανεργία

Ο δείκτης της ανεργίας στην Κύπρο σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σταθερός το Μάιο στο 
16% σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Σταθερός παρέμεινε και ο δείκτης της ανεργίας στην 
Ευρωζώνη στο 11.1%  όπως σταθερός παρέμεινε στο 
9.8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Μεταξύ των χωρών μελών το χαμηλότερο δείκτη ανεργίας 
κατέγραψε τον Μάιο του 2015 η Γερμανία (4.7%) και τον 
υψηλότερο η Ελλάδα (25.6% τον Μάρτιο) και η Ισπανία 
22.5%.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο 
τέλος Ιουλίου 2015, έφτασε τα 42.176 πρόσωπα. Με 
βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις 
που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2015 μειώθηκε 
στα 43.060 πρόσωπα σε σύγκριση με 43.307 τον 
προηγούμενο μήνα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του 
ΕΒΕΛ «Banking in Cyprus: Chal-

lenges & Opportunities»
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει εκφράσει επανειλημμένα τις 
ανησυχίες του από τα ψηλά ποσοστά της ανεργίας 
σε συνδυασμό με τη μείωση του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων.  Σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ έχει 
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και θα βοηθήσουν στην μείωση της 
ανεργίας.

Φορολογία	Ακίνητης	Ιδιοκτησίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ 
ασχολήθηκε επιστάμενα με το θέμα της Φορολογίας 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Σημαντική είναι η απόφαση για 
μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% αφού σε 
συνδυασμό με το νομοσχέδιο για διευκόλυνση στην έκδοση 
τίτλων σε όσους αγοραστές έχουν εξοφλήσει το ακίνητο 
που αγόρασαν θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν στην 
έκδοση τίτλου με λογικό κόστος.

Το ΕΒΕΛ χαιρέτησε με ικανοποίηση την απόφαση για 
την υιοθέτηση του ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας που τον καθιστά πιο απλό στην 
εφαρμογή του, ενώ η εξαίρεση από την επιβολή Φόρου 
Κεφαλαιουχικών Κερδών για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας 
μέχρι την 31.12.2016 θα ενισχύσει την αγορά ακινήτων 
βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τον τομέα της κτηματαγοράς 
και των κατασκευών.

Εκδήλωση	ΕΒΕΛ	για	το	τραπεζικό	σύστημα

Τους προβληματισμούς και τις θέσεις τους για τα σημερινά 
δεδομένα και τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα, 
ανέπτυξαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των κυπριακών 
τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε εκδήλωση με θέμα «Banking in Cyprus: Challeng-
es & Opportunities» που οργάνωσε το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας στο Συνεδριακό 
Κέντρο στη Λευκωσία , μίλησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Τράπεζας Κύπρου κ. John Hourican, ο Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας κ. Bert 
Pijls και ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας κ. Μάριος Κληρίδης.

Στις τοποθετήσεις τους οι τρεις τραπεζίτες αναφέρθηκαν 
στα σημερινά δεδομένα του τραπεζικού τομέα, ανέλυσαν 
τα υφιστάμενα προβλήματα και εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους για το μέλλον.

Όπως είπαν με τις πολλές ανακατατάξεις που έγιναν 
στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν τα εχέγγυα για μια 
πιο ορθολογιστική πορεία, ώστε ο τραπεζικός τομέας να 
επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

Στη συνέχεια οι τρεις τραπεζίτες απάντησαν σε ερωτήσεις 
των παρευρισκομένων. 

Σε καλωσόρισμα του προς τους ομιλητές και 
παρευρισκομένους ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Στέλιος 
Αναστασιάδης ανάφερε ότι η εκδήλωση αυτή εμπίπτει στις 
πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για να ενημερώνονται τα 
μέλη του για σοβαρά θέματα της οικονομίας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος 
Οικονομικών του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χρίστης Χριστοφόρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων, 
κρατικοί αξιωματούχοι και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών 
και άλλων ενδιαφερόμενων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Deloitte.

Επιχειρηματικό	δείπνο	ΕΒΕΛ	με	τον	Οίκο	
Standard	&	Poor’s

Τους προβληματισμούς και τις θέσεις τους για την 
επόμενη  μέρα της κρίσης, για το μέλλον της ευρωζώνης 
και γενικά για την πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
οικονομίας ανέπτυξαν κορυφαία στελέχη του Οίκου 

Στιγμιότυπο από το Επιχειρηματικό 
δείπνο του ΕΒΕΛ με τον Οίκο 
Standard & Poor’s 
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Αξιολόγησης Standard & Poor’s, σε εκδήλωση με θέμα 
«Eurozone Sovereign Ratings: After the storm…» που 
οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λευκωσίας 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Marko Mrsnik, 
Διευθυντής και ο κ. Frank Gill, Ανώτερος Διευθυντής της 
Standard & Poor’s Sovereign Ratings. Ο κ. Marko Mrsnik 
είναι ο επικεφαλής αξιολόγησης της Κύπρου στην Stand-
ard & Poor’s.

Σε καλωσόρισμα του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 
ανάφερε ότι στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα 
ο ρόλος και η επιρροή των διεθνών οίκων αξιολόγησης 
είναι πολύ σημαντικός, αφού με τις αξιολογήσεις τους 
επηρεάζουν τη θετική ή όχι εικόνα των επενδυτών, αλλά 
και ευρύτερα της κοινής γνώμης για επιχειρήσεις, για 
οργανισμούς ακόμα και για κράτη.

Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, είπε επίσης ότι το 
ΕΒΕΛ προγραμματίζει κι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις για 
άλλα θέματα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων, 
κρατικοί αξιωματούχοι και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών 
και άλλων ενδιαφερόμενων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Pwc.

ΓΕΣΥ

Σε συνεδρία του ημερομηνίας 12/1/15 το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης και Υγείας κ. Θωμά 
Αντωνίου ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα του ΓΕΣΥ και 
απάντησε σε ερωτήσεις των μελών.

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν ως γενικές παρατηρήσεις επί 
του προσχεδίου του νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ τα πιο κάτω:

α. Γίνεται παραμερισμός των εργοδοτών  αφού απλά 
αποτελούν μειοψηφία στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό 
σχήμα.

β. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κοστολογηθεί οι διάφορες 
υπηρεσίες, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 
των νοσοκομείων.

γ.  Το προτεινόμενο σύστημα είναι πολύπλοκο.

δ. Το μοντέλο του συστήματος έχει στοιχεία έντονου 
κρατισμού.

ε. Υπάρχει αδιαφάνεια για επιμέρους πολυδάπανες 
υπηρεσίες.

στ. Είναι ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις και υπάρχουν 
παραδοξότητες στην υπογραφή τω διάφορων 
συμβάσεων με παροχές υπηρεσιών.

Χρηματοδοτικά	Εργαλεία	για	τις	ΜΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε 
την 1/12/2014 με  τον κ. Κυριάκο Κακουρή, Ανώτερο 
Οικονομικό Λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο κ. Κακουρής ενημέρωσε τα μέλη για τα σχέδια 
χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και συγκεκριμένα για:

α. Το σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων 
ύψους € 300 εκ. προς τις κυπριακές τράπεζες για 
σύναψη δανείων από την ευρωπαϊκή τράπεζα 
επενδύσεων.

β. Το ταμείο Επιχειρηματικότητας και

γ. Το μηχανισμό ύψους € 150 εκ. για την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου  (Trade Fi-
nance Facility).

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 
με τον Πρόεδρο του Οργανισμού 

Ασφάλισης και Υγείας κ. Θωμά 
Αντωνίου
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2014

Νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	για	τα	έτη	2014	-	2017

Σε συνεδρία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΒΕ Λευκωσίας που έγινε στις 13/10/2014 νέος Πρόεδρος 
εξελέγη ο κ. Στέλιος Αναστασιάδης, Αντιπρόεδρος Εμπορίου 
ο κ. Ιάκωβος Φωτιάδης, Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας ο κ. 
Κώστας Ζορπάς, Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών ο κ. Ευγένιος 
Ευγενίου, Αντιπρόεδρος Οικονομικών ο κ. Χρίστης 
Χριστοφόρου και Αντιπρόεδρος Τουρισμού η κα. Έλενα 
Τάνου. Τη θέση του Επίτιμου Γραμματέα ανέλαβε ο κ. 
Παναγιώτης Παπαφιλίππου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ. 
Πάμπος Αγρότης, Γιάννος Αργυρού, Δήμος Δημοσθένους, 
Μαρίνος Καλλής, Άκης Κελεπέσιης, Θεόδωρος Κρίγγος, 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης, Μάριος Λένας, Ντίνος Μιτσίδης, 
Χάρης Μιχαήλ, Μιχάλης Μουσιούττας, Νίκος Νουρής και 
Χριστάκης Χαραλάμπους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε το διορισμό των 
κ.κ. Μιχάλη Σαρρή και Πάνου Πρωτοπαπά ως  κατ’επιλογή 
μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

ΕΝ	ISO	9001:	2008

To EBE Λευκωσίας εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ΕΝ ISO 9001: 2008.

Σύμφωνα με την αναφορά επιθεώρησης που έγινε 
από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης – ΚΕΠ οι 
επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας συνεχίζει να εφαρμόζει 
ικανοποιητικά σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001: 2008. 
Αξιολογήθηκαν τα αρχεία ανασκοπήσεων, εσωτερικών 
επιθεωρήσεων, εκπαιδεύσεων, μητρώων πελατών και 
δεικτών παρακολούθησης των λειτουργιών.

Ηλεκτρονική	έκδοση	ΕΒΕ	Λευκωσίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε να εκδίδει και κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο την ενημερωτική έκδοση με 
τίτλο «Επιχειρηματικά Νέα». Πρόκειται για εφημερίδα η 
οποία αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα 
μέλη του Επιμελητηρίου. Από τις σελίδες της έκδοσης ο 
κάθε επιχειρηματίας ενημερώνεται σωστά και έγκαιρα 
για διάφορα οικονομικά θέματα όπως και για τις 
δραστηριότητες του ΕΒΕ Λευκωσίας, ενώ αποκτά και 
τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του για θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος.

Εσωτερικά Θέματα
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Στέλιος Αναστασιάδης

Πρώην Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής

Επίτ. Πρόεδροι: Κώστας Κωνσταντινίδης
 Μάνθος Μαυρομμάτης
 ΜιχαλάκηςΜιχαηλίδης

Μέλη: Ιάκωβος Φωτιάδης
 Κώστας Ζορπάς
 Ευγένιος Ευγενίου
 Έλενα Τάνου
 Χρίστης Χριστοφόρου
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Ιάκωβος Φωτιάδης

Μέλη: Ανδρέας Αγρότης
 Πάμπος Αγρότης
 Μαρίνος Καλλής
 Ντίνος Μιτσίδης
 Νίκος Νουρής
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου
 Χριστάκης  Χαραλάμπους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Πρόεδρος: Κώστας Ζορπάς

Μέλη: Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
 Κώστας Γεωργαλλής
 Δήμος Δημοσθένους
 Μαρίνος Καλλής
 Ντίνος Μιτσίδης
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου
 Πάνος Πρωτοπαπάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Ευγένιος Ευγενίου

Μέλη: Γιάννος Αργυρού
 Δήμος Δημοσθένους
 Άκης Κελεπέσιης

 Θεόδωρος Κρίγγου
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
 Μάριος Λένας
 Χάρης Μιχαήλ
 Μιχάλης  Μουσιούττας
 Έλενα Τάνου
 Χρίστης Χριστοφόρου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόεδρος: Χρίστης Χριστοφόρου

Μέλη: Ευγένιος Ευγενίου
 Μαρίνος Καλλής
 Θεόδωρος Κρίγγου
 Μάριος Λένας
 Μιχάλης  Μουσιούττας
 Νικόλας Σιακαλλής
 Χριστάκης Χαραλάμπους 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	&	
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Πρόεδρος: Ελενα Τάνου

Μέλη: Πάμπος Αγρότης
 Κώστας Γεωργαλλής
 Μαρίνος Καλλής
 Άκης Κελεπέσιης
 Θεόδωρος Κρίγγος
 Νίκος Λακούφης
 Μάριος Λένας
 Χάρης Μιχαήλ
 Μιχάλης Μουσιούττας
 Νίκος Νουρής
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου
 Μιχάλης Σαρρής
 Δημοσθένης Σεβέρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΜΕΛΩΝ

Πρόεδρος: Μάριος Λένας

Μέλη: Θεόδωρος Κρίγγου

 Μιχάλης  Μουσιούττας

Επιτροπές Εργασίας ΕΒΕ Λευκωσίας 
2014 -2017
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Τοπική	Επιτροπή	Βιομηχανικής	Περιοχής	και	
Ζώνης	Στροβόλου

Πρόεδρος: Γιαννάκης Κατσιδιάρης

Μέλη: Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
 Κώστας Γεωργαλλής
 Χριστίνα Παπαβασιλείου
 Ντίνος Σπύρου 
 Έλενα Χαρτούτσιου
 Κρις Χριστοδούλου
 Γιάννης Κωνσταντινίδης

Τοπική	Επιτροπή	Βιομηχανικής	Περιοχής	Εργατών

Πρόεδρος: Νίκος Σωκράτους 

Αντιπρόεδρος: Νίκος Παρλάτας

Γραμματέας: Αντώνης Πρωτοπαπάς

Ταμίας: Ηλίας Ψημολοφίτης

Μέλη: Γιάννος Χ’’ Γιάννης
 Μιχάλης Χ’’ Κωστής
 Σταύρος Χαραλάμπους

Τοπική	Επιτροπή	Έγκωμης

Πρόεδρος: Σάββας Βαρναβίδης

Μέλη: Άλκης Χατζηκυριάκου
 Χρυστάλλα Τσιούπη
 Χριστάκης Σεζίδης

Τοπική	Επιτροπή	Παλαιομετόχου	και	
Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Μέλη: Αγαθοκλής Αγαθοκλέους
 Ανδρέας Ξιναρής
 Μάριος Ξενοφώντος
 Ανδρέας Κυριακίδης
 Ανδρέας Κωνσταντινίδης
 Πανίκος Παντελίδης

Τοπική	Επιτροπή	Βιομηχανικής	Ζώνης	Λατσιών

Πρόεδρος: Άθως Πήττας

Μέλη: Χριστόδουλος Παπαδόπουλος
 Ιάκωβος Φωτιάδης
 Πάνος Πέρος

 Ζήνωνας Μαρκίδης
 Δήμος Δημοσθένους

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
 Αντώνης Λατούρος

Τοπική	Επιτροπή	Βιομηχανικής	Ζώνης	
Καϊμακλίου/Παλλουριώτισσας 

Πρόεδρος: Γιάννης Βαλανίδης

Μέλη: Κώστας Καρσεράς
 Χρίστος Ζαννέτος
 Παύλος Λοϊζου
 Δημοσθένης Σεβέρης
 Ανδρέας Αγρότης

Τοπική	Επιτροπή	Βιομηχανικής	Ζώνης	Γερίου

Πρόεδρος: Γιώργος Πέτρου

Μέλη: Γιάννος Πυρίσης
 Γιώργος Χριστοδούλου
 Παντελής Πασιάς
 Γιώργος Παυλίδης
 Σταύρος Κουντούρης
 Νικόλας Επιφανίου
 Πανίκος Λαμπρίδης

Τοπικές Επιτροπές






