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Πρόεδρος ΕΒΕΛ: 
Η πρόταση του ΕΒΕΛ για να μετατραπεί 
η Λευκωσία σε Περιφέρεια Γνώσης, 
Έρευνας και Καινοτομίας,  εμπίπτει στο 
Εθνικό Πλαίσιο για Έρευνα, Καινοτομία 
και Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο.
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Λεπτομέρειες στη σελ. 2 

Χαιρετισμοί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

Υπουργός ΕΕΒΤ: 
Πρόθεση του 
Υπουργείου, είναι 
η εντατικοποίηση 
της στήριξης του 
επιχειρηματικού κόσμου 
της Κύπρου

Πρόεδρος ΚΕΒΕ: 
Παρά την οικονομική 
κρίση και τις πολλές 
δυσκολίες, η Λευκωσία 
προχωρεί στην 
υλοποίηση σημαντικών 
έργων ανάπτυξης

Δήμαρχος Λευκωσίας: 
Η προσπάθεια του Δήμου 
Λευκωσίας για αναστροφή 
της φθίνουσας πορείας 
της πόλης ήταν πρωτίστως 
αναπτυξιακή
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Τ ο όραμα του Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας για να μετατραπεί η Λευ-
κωσία σε Περιφέρεια Γνώσης, 

Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. 
Στέλιος Αναστασιάδης στην Ετήσια Γενική 
του Συνέλευση.

Η Λευκωσία, είπε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, 
έχει πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κλινικές, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, εταιρείες 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μεγάλη 
βιομηχανική βάση και κέντρα νεοφυών επι-
χειρήσεων, τα οποία μπορούν να δημιουρ-
γήσουν ένα πρόσφορο περιβάλλον για να 
μετατραπεί η πρωτεύουσα σε Περιφέρεια 
Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Αυτή η πρόταση του ΕΒΕ Λευκωσίας, συ-
νέχισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ,  εμπίπτει στο 
Εθνικό Πλαίσιο για Έρευνα, Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Συνάδει 
επίσης με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδί-
κευσης, καθώς και τη Δήλωση Πολιτικής 
για την Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την Επιχειρηματική 
Καινοτομία.

Αναφερόμενος στα έργα ανάπτυξης για τη 
Λευκωσία, ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμι-
σε ότι η δημιουργία του νέου Αρχαιολογι-
κού Μουσείου, η ολοκλήρωση της Πλατείας 
Ελευθερίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2017, η ανάπλαση της Λεωφόρου Μακαρί-
ου – Ευαγόρου - Στασικράτους, η αξιοποίη-
ση του παλαιού ΓΣΠ, καθώς και άλλων χώ-
ρων εντός της Λευκωσίας, βρίσκονται πάντα 
στο επίκεντρο των στοχεύσεων του ΕΒΕ 
Λευκωσίας, αφού κρίνονται απαραίτητα για 
τη μελλοντική ανάπτυξη της Λευκωσίας. 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας, συνέχισε ο κ. Αναστασι-
άδης, παροτρύνει τις ξένες επιχειρήσεις να 

επιλέγουν τη Λευκωσία για ανέγερση ιδιό-
κτητων τους γραφείων, καθώς αυτό συνάδει 
με τον ευρύτερο στόχο, δηλαδή της μετα-
τροπής της πρωτεύουσας σε περιφερειακό, 
οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο.

Στα ίδια πλαίσια, το ΕΒΕΛ χαιρετίζει και την 
επενδυτική δραστηριότητα κυπριακών εται-
ρειών που ανεγείρουν σημαντικές κτιριακές 
υποδομές στη Λευκωσία, δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας και προοπτικές ανά-
πτυξης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκω-
σίας ανέφερε ότι παρόλο που τον τελευταίο 
καιρό σημειώθηκαν πολύ θετικές εξελίξεις, 
αυτές δεν έχουν συμβάλει στην επίλυση 
όλων των προβλημάτων που μας κληροδό-
τησε η οικονομική κρίση.
Στα πλαίσια αυτά, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 
πρότεινε τα εξής:
• Να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές ισορ-

ροπίες.
• Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για 

προσέλκυση νέων επενδύσεων και ξένων 
επιχειρήσεων.

• Να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις στο 
Δημόσιο Τομέα

• Να υλοποιηθούν οι αποκρατικοποιήσεις 
σε ημικρατικούς οργανισμούς.

On line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

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

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

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

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

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006, 

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

Η Λευκωσία μπορεί να μετατραπεί σε Περιφέρεια 
Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας

Στιγμιότυπο από την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Συνέχεια στη σελ. 3
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Κ ατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, 
το Επιμελητήριο απένειμε τιμητική διάκριση στην Εταιρεία 

διεθνών δραστηριοτήτων Wargaming  Group Ltd. 

Η απόφαση της εταιρείας να εγκαταστήσει τα κεντρικά της γρα-
φεία στη Λευκωσία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για 
την πρωτεύουσα, καθώς υπογραμμίζει τη δυνατότητα της να εξελι-
χθεί σε ένα επιχειρηματικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών ικανό 
να  προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις. Η Wargaming, εκτός του 
ότι εργοδοτεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, Κύπριους και ξένους και 
κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα, έχει δείξει 
ενδιαφέρον στην αγορά γης και ακινήτων για σκοπούς επενδύσεων 
και είναι αυτή τη στιγμή από τους  μεγαλύτερους φορολογούμενους 
στο νησί. Πέρα όμως από την συνεισφορά της στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας και της επιχειρηματικότητας στη Λευκωσία, η Wargaming 
έχει προσδώσει και μια επιπλέον αξία στην αρχιτεκτονική και οπτική 
αισθητική της πόλης με την ανέγερση ενός εξαιρετικού και υπερ-
σύγχρονου κτηρίου που έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς.

 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ 
Λευκωσίας, αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει την Wargaming  Group 
Ltd.  Την διάκριση παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρεί-
ας, κ. Victor Kislyi, ο οποίος και παρέστη στη Γενική Συνέλευση. Ο 
κ. Kislyi, αφού ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Λευκωσίας, υπογράμ-
μισε πως στην Λευκωσία έχει βρει ένα πολύ φιλόξενο επιχειρημα-
τικό και οικονομικό περιβάλλον το οποίο και φροντίζει να εκθειάζει 
σε εκατοντάδες συνεντεύξεις που δίνει στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε 

επίσης και στο φιλμ που ετοίμασε η εταιρεία του για προσέλκυση 
επενδύσεων και εργαζομένων στην Κύπρο, το οποίο και προβάλλει 
τις φυσικές ομορφιές του νησιού, τις σύγχρονες υποδομές που δι-
αθέτει και το φιλόξενο της κόσμο. Τόνισε τέλος πως η Wargaming 
αποφάσισε να παραμείνει και να επεκταθεί στην Κύπρο παρά την 
κρίση του 2013 και τις προτροπές που λάμβανε κυρίως από άλλες 
χώρες για να αποχωρήσει από το νησί, μια απόφαση που αποδεί-
χθηκε εκ των υστέρων σωστή και επικερδής για την εταιρεία. 

Το βραβείο έδωσαν στον κ. Kislyi, εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Στέλιος Αναστασιάδης 
και ο Αντιπρόεδρος, κ. Χρίστης Χριστοφόρου. 

Βράβευση  της εταιρείας 
Wargaming από το ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

• Να υλοποιηθούν τα ζωτικά έργα υποδο-
μής.

• Να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα συγκριτι-
κά μας πλεονεκτήματα και των νέων ευ-
καιριών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό.

Στη συνέχεια, έκανε έκκληση στο συνδικα-
λιστικό κίνημα να συμπεριφερθεί υπεύθυνα 
και να μη θέτει άκαιρα αιτήματα, τα οποία 
ενδέχεται να υπονομεύσουν την ανάπτυξη 
της οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης και στα 
προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου, 
πολλά από τα οποία παραμένουν ακόμη 

άλυτα. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 
ζήτησε από την κυβέρνηση να εστιάσει στα 
ακόλουθα θέματα:
• Ρευστότητα χρήματος από τις τράπεζες 

και διακανονισμούς μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

• Περιορισμό φορολογιών.
• Απλοποίηση διαδικασιών, κατάργηση 

γραφειοκρατίας και νέα κίνητρα για επεν-
δύσεις.

• Κόστος βιομηχανικού ρεύματος. 
• Νέα κίνητρα για καινοτομία και υψηλή τε-

χνολογία.
• Ευρύτερη χρήση του συστήματος αυτο-

χρηματοδότησης έργων (BOT, PPP). 
• Ενίσχυση προσπαθειών για εξαγωγές.

Στη Γενική Συνέλευση απονεμήθηκε τιμη-
τική διάκριση στην εταιρεία Wargaming 
Group για τη συμβολή της στην οικονομική 
ανάπτυξη της Λευκωσίας, ενώ αποδόθηκε 
φόρος τιμής στα στελέχη του ΕΒΕΛ Πάμπο 
Αγρότη και Ανδρέα Λοϊζίδη που απεβίωσαν 
πρόσφατα, για την πολύτιμη προσφορά τους 
στο Επιμελητήριο Λευκωσίας.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση τίμησαν με 
την παρουσία τους Αρχηγοί ή εκπρόσωποι 
κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές, Επίτρο-
ποι, Προέδροι Οργανισμών, Πρυτάνεις, 
Ανώτερα Στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, 
επιχειρηματίες και μέλη.

Συνέχεια από σελ. 2
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Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύ-
πης στο χαιρετισμό του είπε ότι η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της 
δραστηριοποίησης των κυπριακών επιχειρή-
σεων στο εξωτερικό και η συνεχής αύξηση 
των κυπριακών εξαγωγών, αποτελούν για 
την Κυβέρνηση βασικές προτεραιότητες.

Στον τομέα των εξαγω-
γών, είπε ο Υπουργός, 
παρατηρείται μια αύ-
ξηση, αφού σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία είχαμε 
στο πρώτο τρίμηνο του 
2016 εξαγωγές υπηρε-
σιών €1.6 δισεκατομ-
μυρίων, ξεπερνώντας 

κατά 10% τις αντίστοιχες του 2015.

Αναφερόμενος στην προώθηση της επιχει-
ρηματικότητας, ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι 
η Λευκωσία διεκδικεί και λαμβάνει το με-
γαλύτερο μέρος των €127 εκατομμυρίων 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και Τουρισμού ως χορηγίες για 
στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας στην Κύπρο, κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020. Ενδεικτικά, ανάφερε 
πως νέοι και υφιστάμενοι επιχειρηματίες της 
Λευκωσίας έχουν προχωρήσει στην υποβολή 
646 αιτήσεων, από τις 1.503 παγκύπρια, 
στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων των 
Σχεδίων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
του Μεταποιητικού Τομέα, τη Νεανική και 
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και τη Μετα-
ποίηση Γεωργικών Προϊόντων. 

Πρόθεση του Υπουργείου, είναι η εντατικο-
ποίηση της στήριξης του επιχειρηματικού 
κόσμου της Κύπρου, κατέληξε.

Χαιρετισμοί στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

Δήμαρχος Λευκωσίας

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, στο δικό του χαι-

ρετισμό είπε ότι η προσπάθεια του Δήμου 

Λευκωσίας για αναστροφή της φθίνουσας 

πορείας της πόλης ήταν πρωτίστως αναπτυ-

ξιακή. 

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στα μεσοπρό-

θεσμα έργα της πρωτεύουσας, τα οποία εί-

ναι η  Πλατεία Ελευθερίας, η ανάπλαση της 

Λεωφόρου Ομήρου, η ανάπλαση εξωτερικού 

τόξου της Λεωφόρου Στασίνου, η ανάπλαση 

του εμπορικού τριγώνου 

Μακαρίου - Ευαγόρου 

– Στασικράτους και των 

ενδιάμεσων εμπορικών 

οδών,  τα οποία στόχο 

έχουν να πείσουν ότι 

η περιοχή του κέντρου 

έχει οικονομική προο-

πτική.  

Εκτός από αυτά, συνέχισε ο κ. Γιωρκάτζης, ο 

Δήμος ανακοίνωσε πρόσφατα συγκεκριμένα 

μέτρα και κίνητρα ενθάρρυνσης της επιχει-

ρηματικότητας για νέους αλλά και υφιστά-

μενους ενοικιαστές υποστατικών με μέγιστο 

ενοίκιο €15 ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέ-

τρα αυτά περιλαμβάνουν την απαλλαγή από 

το δημοτικό τέλος σκυβάλων για δυο χρόνια, 

την απαλλαγή από το τέλος επαγγελματικής 

άδειας για δυο χρόνια, την απαλλαγή από το 

τέλος άδειας επαγγελματικού υποστατικού 

για δυο χρόνια και την απαλλαγή από την 

επιβολή εξαγοράς χώρων στάθμευσης (για 

νέες επιχειρήσεις).

Καταλήγοντας, ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι 

συνδυασμός των πολεοδομικών κινήτρων, 

οι επενδύσεις σε αναπλάσεις και τα βρα-

χυπρόθεσμα κίνητρα, θα λειτουργήσουν ως 

αντισταθμιστικά μέτρα και θα δώσουν στη 

Λευκωσία νέα δυναμική και προοπτική.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 

ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης είπε ότι στον οι-

κονομικό τομέα, οι εξελίξεις είναι θετικότε-

ρες, αφού η οικονομία εισήλθε σε περίοδο 

ανάκαμψης και ανάπτυξης. 

Παρόλες τις θετικές εξελίξεις, συνέχισε ο κ. 

Πηλείδης, η Κύπρος μαστίζεται ακόμα από 

υψηλά επίπεδα ανεργίας γύρω στο 12%, 

από τα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

στις τράπεζες, από έλλειψη επαρκούς χρη-

ματοδότησης της αγο-

ράς, από υψηλό δανει-

σμό επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών, από μειω-

μένη ανταγωνιστικότητα 

και παραγωγικότητα και 

άλλα.

Από την πλευρά του το ΚΕΒΕ, είπε ο κ. Πη-

λείδης, αναλαμβάνει σωρεία πρωτοβουλιών 

προκειμένου να λυθούν αυτά τα προβλήμα-

τα και θα συνεχίσει να προσπαθεί για τον 

εκσυγχρονισμό του μοντέλου της οικονομί-

ας, για μεταρρύθμιση των θεσμών και για 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. 

Παράλληλα, είπε, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να 

επιμένει στη συνέχιση της συγκρατημένης 

δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να μην επα-

νέλθουν οι κίνδυνοι που παραλίγο να οδηγή-

σουν τη χώρα σε χρεοκοπία.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ πρόσθεσε ότι 

παρά την οικονομική κρίση και τις πολλές 

δυσκολίες, η Λευκωσία προχωρεί στην υλο-

ποίηση σημαντικών έργων ανάπτυξης, συνε-

χίζει να προσελκύει ξένες μεγάλες επιχειρή-

σεις και διατηρεί τις προοπτικές ανάπτυξης 

της ως επιχειρηματικό κέντρο.




