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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕ Λευκωσίας
στην Ετήσια Έκθεση 2017
γραφειοκρατία του δημοσίου, οι

Αγαπητοί συνάδελφοι,

καθυστερήσεις στην προώθηση

Η φετινή γενική συνέλευση μας

των απαιτούμενων μεταρρυθμί-

πραγματοποιείται σ’ ένα εντε-

σεων, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση

λώς διαφορετικό περιβάλλον

των μεγάλων έργων υποδομής και

απ’ ότι τα αμέσως προηγούμενα

άλλα, αποτελούν σοβαρά προβλή-

χρόνια.

ματα που επηρεάζουν τη δράση
των επιχειρήσεων και τον εκσυγ-

Η Κύπρος, με τις θυσίες όλων

χρονισμό της οικονομίας μας.

μας και ειδικά με τις ευφάνταστες και δυναμικές πρωτοβου-

Εμείς, ως ΕΒΕ Λευκωσίας, πέραν

λίες των επιχειρήσεων, ξέφυγε

από την προώθηση των μεμονω-

από τις συμπληγάδες της κρίσης

μένων προβλημάτων των μελών

και σήμερα δεν άγχεται για ανάκαμψη,

αλλά

μας και τα προβλήματα της Λευκω-

επικεντρώνεται

σίας, μελετούμε όλα αυτά τα θέμα-

στην ανάπτυξη.

τα και σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ,
αναλαμβάνουμε πολλές δράσεις,

Όπως γνωρίζετε, σήμερα ο ρυθμός ανάπτυξης είναι κοντά στο
4% του ΑΕΠ, ο νέος προϋπολογι-

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Στέλιος Αναστασιάδης

παρεμβαίνουμε για διορθωτικές
κινήσεις.

σμός του κράτους είναι σχετικά
πλεονασματικός και τα δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο.

καταθέτουμε προτάσεις και γενικά

Οι προσπάθειες μας, κατευθύνονται προς όλα τα κέ-

Μάλιστα, λόγω αυτών των επιδόσεων πρόσφατα η

ντρα αποφάσεων (Κυβέρνηση, Βουλή, Δημοτικές Αρχές,

χώρα μας επέστρεψε στην επενδυτική βαθμίδα, γεγο-

Κυβερνητικά Τμήματα, κλπ.), ώστε να έχουμε θετικά

νός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της οικονομίας μας,

αποτελέσματα.

βοηθά την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και
γενικά συμβάλει στη διευκόλυνση των προσπαθειών
για ανάπτυξη.

Παράλληλα, με τα πιο πάνω, έχουμε έντονη παρέμβαση και στα εργασιακά θέματα. Το ΕΒΕΛ έχει δημόσια
εκφράσει την αντίθεση του σε αυθαίρετες και αδικαι-

Την ίδια ώρα, ο τουρισμός παρουσιάζει αλματώδη

ολόγητες απεργιακές κινητοποιήσεις (π.χ. Παιδεία) και

άνοδο (πλησιάζουμε τους 4 εκατομμύρια τουρίστες), ο

εναντιώθηκε σε παράλογα αιτήματα συντεχνιών. Με

τομέας των ακινήτων ανακάμπτει (σε πωλήσεις και τι-

επιχειρήματα και τεκμηριωμένες θέσεις διαμηνύσαμε

μές), το εμπόριο βελτιώνεται, η βιομηχανία ενισχύεται,

προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε

οι εξαγωγές αυξάνονται και οι υπηρεσίες σημειώνουν

ναρκοθέτηση της οικονομικής πορείας της χώρας από

νέες επιδόσεις.

συνδικαλιστικές ακρότητες και διεκδικήσεις δήθεν «κε-

Φυσικά, όλα αυτά δεν σημαίνουν και επίλυση όλων
των προβλημάτων. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση ήταν
τόσο βαθιά που μας άφησε και ανεπούλωτες πληγές.
Αναφερόμαστε στα «κόκκινα» δάνεια που ακόμα συνεχίζουν να βρίσκονται στο υψηλό επίπεδο των 22 δις.
ευρώ. Ακόμα, το υψηλό δημόσιο χρέος, η ανεργία, η

κτημένων». Στα πλαίσια αυτά καλούμε ξανά την κυβέρνηση και τη Βουλή να είναι πολύ προσεκτικές σ’ αυτά τα
θέματα, γιατί η ανάπτυξη της οικονομίας είναι ακόμα
εύθραυστη, ενώ μπροστά μας έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πέραν των πιο πάνω, το ΕΒΕΛ παρακολουθεί από κο-
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ασμούς τους για τους οποίους πιέζαμε χρόνια, πήραν
το δρόμο της υλοποίησης.

ντά τις εξελίξεις που αφορά τους ενεργειακούς σχεδια-

Αναφερόμαστε σε έργα υποδομής, όπως η Πλατεία

σμούς της χώρας, θέμα που είναι συνυφασμένο με την

Ελευθερίας, το παλιό νοσοκομείο με το Αρχαιολογικό

παραπέρα ανάπτυξη της Οικονομίας.

Μουσείο, η ανάπλαση της περιοχής γύρω από το ΓΣΠ,

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για
διμερείς, πολυμερείς ή περιφερειακές συνεργασίες,

οι αλλαγές στο μέτωπο της Λεωφόρου Μακαρίου, η παλιά Λευκωσία, κ.ά.

ώστε οι ενεργειακοί σχεδιασμοί να υλοποιηθούν με

Παράλληλα, είμαστε ικανοποιημένοι από την μετεξέ-

επιτυχία και η Κύπρος να μπορέσει να εμπορευθεί το

λιξη της Λευκωσίας σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και

φυσικό πλούτο που υπάρχει στη θάλασσα της. την ίδια

ιατρικό κέντρο, με την αύξηση των πανεπιστημίων και

ώρα, όμως, ανησυχούμε από τις προκλήσεις της Τουρκί-

των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, ανησυχούμε πολύ από

ας κατά των ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ.

τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το κυκλοφοριακό

Θέλουμε και ελπίζουμε οι σχεδιασμοί να προχωρήσουν
κανονικά και η Τουρκία επιτέλους να αντιληφθεί ότι η
Κύπρος σε συνεργασία με γειτονικές χώρες και διεθνείς

πρόβλημα για την απάβλυνση του οποίου έχουμε καταθέσει πολλές και συγκεκριμένες εισηγήσεις στους αρμόδιους φορείς.

εταιρείες ενέργειας, έχει το κυριαρχικό δικαίωμα της εκ-

Με αυτές τις σκέψεις και δεδηλωμένη την αισιοδοξία

μετάλλευσης των φυσικών της πόρων.

μας, θέλω να εκφράσω τις μεγάλες ευχαριστίες μου

Η ανεύρεση και εμπορία του φυσικού αερίου, πιστεύουμε ότι θα διανοίξει νέους ορίζοντες για την κυπριακή
οικονομία, γεγονός που θα ενισχύσει την πολιτική, γεωστρατηγική και οικονομική θέση μας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ακόμα πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει
θετικά και σε όσα αφορούν το εθνικό θέμα, το οποίο
δυστυχώς πάλι βρίσκεται σε στασιμότητα. Η άρνηση
της Τουρκίας να συνεργαστεί για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, εμποδίζει τις προσπάθειες για επίλυση
του κυπριακού. Ελπίζουμε με τα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, η Τουρκία

προς τους Αντιπροέδρους, αλλά και προς όλους τους
συναδέλφους στο ΔΣ για τη στενή και ειλικρινή συνεργασία μας. Ευχαριστίες εκφράζω και προς το Διευθυντή
του ΕΒΕΛ κ. Σωκράτη Ηρακλέους, το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Αντρέα Αντωνιάδη και γενικά προς όλο το
προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΒΕΛ για
τη στήριξη τους στο έργο μας.
Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που παρά τις αντίξοες
συνθήκες σταθήκατε δίπλα στο ΕΒΕΛ και δώσαμε μαζί
τη μάχη της επιβίωσης τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Τώρα, σας καλώ να δώσουμε τη μάχη της νέας ανάπτυξης.

θα αλλάξει ρότα και θα αναθεωρήσει την αδιάλλακτη

Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΒΕΛ, σας διαβεβαιώνω ότι θα συ-

στάση της στο κυπριακό. Εμείς, υποστηρίζουμε τις προ-

νεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια μας για ένα

σπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για επανέναρξη

καλύτερο αύριο για τη Λευκωσία και την Κύπρο.

των συνομιλιών στο πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντώνιο Γκουντέρες.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ πολύ.

Το ΕΒΕΛ, δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί από κοντά

Στέλιος Αναστασιάδης

και τις εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη της Λευκω-

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας

σίας. Είμαστε χαρούμενοι γιατί πολλοί από τους σχεδι-
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Οργανωτική Δομή
ΕΒΕ Λευκωσίας

Ετήσια Έκθεση ΕΒΕ Λευκωσίας 2017

7

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Αντιπρόεδροι:			
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Φωτιάδης Ιάκωβος

Βιομηχανίας:

Ζορπάς Κώστας

Υπηρεσιών:

Ευγενίου Ευγένιος

Τουρισμού:

Τάνου Έλενα

Οικονομικών:

Λένας Μάριος

Επίτιμος Αντιπρόεδρος: Λακούφης Νίκος
Επίτιμος Γραμματέας:

Παπαφιλίππου Παναγιώτης

Γραμματέας / Διευθυντής: Ηρακλέους Σωκράτης
Μέλη:

Αναστασίου Δήμος
Αργυρού Γιάννος

		Δημοσθένους Δήμος
		Ιωάννου Λύσανδρος
		Καλλής Μαρίνος
		Κελεπέσιης Άκης
		Μιχαήλ Χάρης
		Μπένφιλτ Λούκας
		Νουρής Νίκος
Σιακόλας Νικόλας
		Φωτιάδης Ιάκωβος
		Χαραλάμπους Χριστάκης
		Χριστοφόρου Χρίστης
Επίτιμο Μέλος:

Σεβέρης Δημοσθένης

Προσωπικό ΕΒΕ Λευκωσίας:
Γραμματέας / Διευθυντής: Ηρακλέους Σωκράτης
Διευθυντής Βιομηχανίας
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων:

Αντωνιάδης Ανδρέας

Λειτουργός ΕΤΑΠ:

Ηρακλείδου Αντιγόνη

Ανώτ. Γραμματέας:

Χριστοδούλου Αφρούλλα

Γραμματέας:

Χαραλάμπους Χρύσω

Υπεύθυνοi Επικοινωνίας:

fmw financial media way

Ανάπτυξη
Λευκωσίας
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Ξανά πρώτη η Λευκωσία στο Ανθρώπινο
Κεφάλαιο στην κατηγορία Μικρών Πόλεων
Πρώτη αναδείχθηκε η Λευκωσία σε θέματα Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην κατηγορία των μικρών Ευρωπαϊκών πόλεων σύμφωνα με την έρευνα του Περιοδικού «fDi Magazine» των Financial Times αναφορικά
με τις Ευρωπαϊκές Πόλεις και Περιφέρειες του Μέλλοντος 2018/19 για ανάδειξη των πιο υποσχόμενων
επενδυτικών προορισμών στην Ευρώπη. Είναι η
δεύτερη φορά που η Λευκωσία αναδεικνύεται πρώτη
στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Στην ανάδειξη αυτή συνέβαλε το γεγονός ότι η Λευκωσία φιλοξενεί πέντε Πανεπιστήμια και άλλες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μεγάλο αριθμό
φοιτητών, νοσοκομεία και κλινικές, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μεγάλη βιομηχανική υποδομή, εταιρείες πληροφορικής, κέντρα για νεοφυείς
επιχειρήσεις και κεντρικά γραφεία πολυεθνικών και
ημεδαπών επιχειρήσεων.
Για πάνω από μια δεκαετία το Περιοδικό «fDi
Magazine» κατατάσσει τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη για προσέλκυση επενδύσεων μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων καθώς και
μέσω ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Το περιοδικό «fDi Magazine» (www.fdiIntelligence.com) είναι
μια διμηνιαία έκδοση του fDi Intelligence Division
των Financial Times.
Για την ετοιμασία της έρευνας το fDi Intelligence
Division των Financial Times μάζεψε στοιχεία για 489
τοποθεσίες/πόλεις κάτω από πέντε κατηγορίες: 1)
Οικονομική Προοπτική, 2) Ανθρώπινο Κεφάλαιο, 3)
Ακρίβεια, 4) Υποδομές και 5) Φιλικό Επιχειρηματικό
Περιβάλλον. Για την κατηγορία Ανθρώπινο Κεφάλαιο υπήρξαν δεκαπέντε ειδικά κριτήρια με βάση τα
οποία αξιολογήθηκε η κάθε πόλη.
Πέραν των πιο πάνω κύριων χαρακτηριστικών
υπήρξε κατηγοριοποίηση των πόλεων ανάλογα με
το πληθυσμιακό μέγεθος. Ως μικρές πόλεις, στην
κατηγορία στην οποία βραβεύτηκε η Λευκωσία, χαρακτηρίζονται αυτές με πληθυσμό μεταξύ 100.000350.000.
Καταληκτικά, αναφέρεται ότι το Λονδίνο παραμένει
ως ο καλύτερος επενδυτικός προορισμός της Ευρώπης για την περίοδο 2018-2019. Το Λονδίνο κατατάχθηκε πρώτο και στην κατηγορία Ανθρώπινου Κεφαλαίου στις κύριες πόλεις, ενώ στις μεγάλες πόλεις η
Λυών της Γαλλίας και στις μεσαίου μεγέθους πόλεις
η Ζυρίχη.
Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:
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http://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/
fDi-s-European-cities-and-Regions-of-the-Future2018-19-winners
Κυκλοφοριακό Πρόβλημα
Το ΕΒΕ διοργάνωσε εκδήλωση στις 28 Ιουνίου 2018
με θέμα «Κινητικότητα σαν εργαλείο οικονομικής
αναγέννησης της Λευκωσίας» στην οποία ανέπτυξαν
τις θέσεις τους η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική Αναστασιάδου, ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης, καθώς
και οι Εμπειρογνώμονες Δρ. Λουκάς Δημητρίου και κ.
Ανδρέας Μαρκίδης.
Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα κινητικότητας που
αντιμετωπίζει η Λευκωσία τονίζοντας ότι το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με το κράτος,
τους Δήμους της ευρύτερης Λευκωσίας και άλλους
αναπτυξιακούς φορείς με στόχο να συμβάλει στην
υλοποίηση του Σχεδίου Κινητικότητας.
Η Υπουργός Μεταφορών ανέπτυξε το όραμα της για
τη μετατροπή της Λευκωσίας σε «μεγαλούπολη με
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα» μέχρι το έτος 2040.
Σύμφωνα με την Υπουργό, για να επιτευχθεί αυτό,
πρέπει μεταξύ άλλων να υλοποιηθεί χωροταξικό
σχέδιο, να κατασκευαστεί τραμ, να αναπτυχθούν οι
ποδηλατικές υποδομές, να ενισχυθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με στόχο τις πράσινες μεταφορές
και τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ακόμα, τόνισε την ανάγκη ίδρυσης Αρχής Μεταφορών και Χωρικής Ανάπτυξης για να υπάρξει συνετή
και όχι άναρχη ανάπτυξη της πόλης. Αυτό θα βοηθήσει, πρόσθεσε, στην αύξηση του πληθυσμού της
πρωτεύουσας σε 500,000, χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Υπουργός είπε ότι στόχος
του Υπουργείου της είναι η ενίσχυση της βιώσιμης
κινητικότητας και ανάπτυξης στη Λευκωσία.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι
για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκωσία πρέπει να υπάρχουν αφενός ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο (πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, νησίδες,
κλπ) και αφετέρου ολοκληρωμένο σύστημα Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς καθώς και επιβολή του νόμου
για παράνομη στάθμευση κλπ.
Ακολούθως, ανέφερε ότι η Λευκωσία είναι από τις
λιγότερο πυκνοκατοικημένες πόλεις στην Ευρώπη
(1,000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό km), γι’ αυτό και
πρέπει να ληφθούν μέτρα για προσέλκυση του κόσμου μέσα στην πόλη και όχι στα προάστια. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
τον περιορισμό των Οικιστικών Ζωνών μέχρι να γε-
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μίσουν οι υφιστάμενες οικιστικές ζώνες, τον Aστικό
Αναδασμό και την απαλλαγή από ταμπού όπως η διατήρηση των υφιστάμενων συντελεστών δόμησης.
Τόνισε επίσης ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν βοηθά για αλλαγή πλεύσης, αφού σήμερα τα αρμόδια
Υπουργεία είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
κατασκευάζουν δρόμους. Παρόλα αυτά, είπε ότι έχει
ξεκινήσει σοβαρή προσπάθεια αλλαγής κατεύθυνσης, ώστε να δοθεί έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και ανάπτυξη.

στη Λευκωσία, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι αυτό είναι βιώσιμο και το χαρακτήρισε ως ένα «έργο αναγέννησης»
της Λευκωσίας, όχι απλώς έργο μεταφοράς. Τέλος,
είπε ότι οι τοποθεσίες υψηλής ποιότητας δημιουργούν ισχυρή οικονομία και ότι ο σχεδιασμός, οι μεταφορές και η οικονομία είναι συνυφασμένα. Αυτό
που χρειάζεται είναι το όραμα το οποίο θα δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι δύο Υπουργοί,
Βουλευτές, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο Πρόεδρος και
τα Μέλη του ΕΤΕΚ, πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί,
συγκοινωνιολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίων, λειτουργοί των Δήμων και του Υπουργείου Μεταφορών
καθώς και Μέλη του Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Έργα στη Λευκωσία
Α. Ανάπλαση Οδικών Αρτηριών

Στιγμιότυπο από την Εκδήλωση

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Δρ. Λουκάς Δημητρίου προέβη σε ανασκόπηση της
υφιστάμενης κατάστασης του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λευκωσίας, τονίζοντας ότι το κράτος
επενδύει στην κατασκευή μεγάλων δρόμων και ανισόπεδων κυκλικών κόμβων ενθαρρύνοντας με αυτό
τον τρόπο τον κόσμο να χρησιμοποιεί περισσότερο
τα αυτοκίνητα του.
Σύμφωνα με τον Δρ. Δημητρίου, υπάρχει μία μεγάλη
αντίφαση διότι ενώ το κράτος επιδιώκει τη βιώσιμη κινητικότητα, εντούτοις προνοεί 157,3 εκ. ευρώ
για την κατασκευή δρόμων και μόνο 5,3 εκ. ευρώ για
υποδομή και ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη κατασκευής
τραμ, αφού βάσει στοιχείων είναι βιώσιμο, αλλά και
προ-τραμ μέτρων όπως λεωφορολωρίδες και πεζοδρομήσεις.
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Μαρκίδης,
President of The Chartered Institution of Highways &
Transportation (CIHT) και Founding member of the
Academy of Urbanism είπε ότι «όσο περισσότερους
δρόμους κτίζουμε τόση περισσότερη κίνηση στους
δρόμους δημιουργούμε», καταλήγοντας στο ότι η
κατασκευή δρόμων δεν είναι απαραίτητα η λύση στο
κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Αναφερόμενος στη δημιουργία και κατασκευή τραμ

• Αγλαντζιά: Έχουν αισίως ολοκληρωθεί και σταματούν οι εργασίες επί του οδοστρώματος των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου,
μετά από 2,5 χρόνια (Ιανουάριο του 2016). Ήδη καταγράφεται αύξηση της οδικής κυκλοφορίας από
τις συγκεκριμένες Λεωφόρους, ενώ σταδιακά αναμένεται και περαιτέρω αύξησή της. Στην κυκλοφορία δόθηκαν επίσημα οι τρεις λεωφόροι για χρήση
από τα αυτοκίνητα, όμως υπολείπεται ακόμη η
κατασκευή των πεζοδρομίων, ενώ παράλληλα τρέχει η διαδικασία για τη δενδροφύτευση των τριών
λεωφόρων. Εκτός απρόοπτου, η δενδροφύτευση
θα αρχίσει τον Οκτώβρη και θα ολοκληρωθεί σε
διάστημα δύο μηνών.
• Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση: Με το πράσινο φως
της Περιβαλλοντικής Αρχής θα αρχίσει σύντομα
η ανάπλαση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη
Λευκωσία, η οποία παραμένει ως δρόμος διπλής
κατεύθυνσης, από το ύψος της οδού Χίου μέχρι
τον κυκλικό κόμβο του προεδρικού μεγάρου, μήκους 850μ. Η δαπάνη για το όλο έργο εκτιμάται
στα €3 εκατ. περίπου. Το έργο θα περιλαμβάνει
διαμόρφωση δύο λωρίδων κυκλοφορίας, κατασκευή πεζοδρομίων για ασφαλή διακίνηση πεζών
και ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), κατασκευή
τριών ισόπεδων διαβάσεων πεζών, βελτίωση
της υφιστάμενης διάβασης πεζών, δημιουργία
17 θέσεων στάθμευσης κατά μήκος του δρόμου,
δημιουργία ζώνης αστικού εξοπλισμού/δεντροστοιχιών, τοποθέτηση στάσεων/στεγάστρων λεωφορείων, εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής
ύφεσης με παράλληλη αποθάρρυνση της χρήσης
του ιδιωτικού οχήματος, αναβάθμιση των φωτοελεγχόμενων κόμβων και διαβάσεων πεζών, δη-
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μιουργία ολοκληρωμένου συστήματος άρδευσης,
υπογειοποίηση υπηρεσιών εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού υψηλής απόδοσης, κ.α. Στη δεύτερη
φάση του ευρύτερου έργου προβλέπεται η μονοδρόμηση της Λεωφόρου Μακαρίου με δύο λωρίδες
κυκλοφορίας οχημάτων και η δημιουργία δύο αμφίδρομων λεωφορολωρίδων, στις οποίες θα επιτρέπεται επίσης η διακίνηση ποδηλάτων.
Προνοείται επίσης η ανάπλαση της οδού Εθνικής
Φρουράς με τη διαμόρφωση ποδηλατικών υποδομών, πεζοδρομίων και χώρων στάθμευσης και η
εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στο δίκτυο
ενδιάμεσα των Λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως, με σημαντικότερο τον καθορισμό μέγιστου
ορίου ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα στις
οδούς αυτές. Προγραμματίζεται όπως οι δύο φάσεις του έργου ολοκληρωθούν περίπου ταυτόχρονα, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα η μονοδρόμηση των λεωφόρων.
• Λεωφόρος Καλλιπόλεως: Οι εργασίες στη λεωφόρο Καλλιπόλεως συνεχίζονται κανονικά και
θα διαρκέσουν συνολικά 18 μήνες. Το έργο, το
κόστους του οποίου ανέρχεται στα €3.248.000
εκτελείται τμηματικά ώστε να διασφαλίζεται η
ασφαλής διακίνηση των πεζών και η πρόσβαση
στα παρακείμενα υποστατικά. Η ανάπλαση των Λεωφόρων Καλλιπόλεως και Αντωνίου και Ευγενίας
Θεοδότου, προνοεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με
την ταυτόχρονη κατασκευή πλατιών πεζοδρομίων
εκατέρωθεν του οδοστρώματος, την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τη διαχείριση
των όμβριων υδάτων, τη δημιουργία διαβάσεων
πεζών σε τακτά διαστήματα, την δημιουργία μεγάλου αριθμού χώρων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη φύτευση διακοσίων περίπου νέων δένδρων και μέτρα
κυκλοφοριακής ύφεσης κατά μήκος της όδευσης.
Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του έργου
αποτελεί η διαμόρφωση ενός ανοικτού δημόσιου
χώρου στη συμβολή της Λεωφόρου Καλλιπόλεως
με την οδό Υπατίας, με δέντρα, παγκάκια, πίδακα
και τοπιοτεχνήσεις.
• Εμπορικό Τρίγωνο Μακαρίου-ΣτασικράτουςΕυαγόρου: Οι εργασίες της Φάσης Α’ του έργου
ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου
– Στασικράτους – Ευαγόρου ξεκίνησαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Η Φάση Α’ του έργου περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους, Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας, Θεοφάνη Θεοδότου και Μνασιάδου (τμήμα).
Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου
Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνι-
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στικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Για το έργο υιοθετήθηκαν ψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο:
- Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και την
αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα
επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
- Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και αύξηση της επισκεψιμότητας
με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων
σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου.
- Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα
υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση
υδάτινων στοιχείων.
- Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου
αριθμού δέντρων και εφαρμογή των αρχών του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες
που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση.
- Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας
ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».
Το Έργο συμπληρώνει και επιταχύνει την επίτευξη
του οφέλους των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής
του Κέντρου της Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας, θέτοντας
την περιοχή σε τροχιά ενισχυμένης ανάπτυξης. Το
Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο
Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Εν τω μεταξύ προκηρύχθηκε και η Β’
φάση του έργου. Το έργο αποσκοπεί στη συνολική
αναδιαμόρφωση του υπαίθριου αστικού χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτιρίων, που αποτελείται
από το δημόσιο δρόμο και τα δημόσια και τα ιδιωτικά πεζοδρόμια.
Β. Εξωραϊσμός
• Πεζόδρομοι εντός των Τειχών: Ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε προσφορές για τον εξωραϊσμό
εμπορικών πινακίδων και αναβάθμιση των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου με την αφαίρεση
παράνομων πινακίδων, τοπική επιδιόρθωση της
τοιχοποιίας στα σημεία αφαίρεσης των πινακίδων
(όπου χρειάζεται) και τοποθέτηση νέων πινακίδων
με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ιστορία και την
παραδοσιακή αισθητική της περιοχής, με στόχο να
δημιουργηθεί μία ομοιομορφία. Το πρώτο Τμήμα
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αφορά την Οδό Λήδρας και το δεύτερο Τμήμα την
Οδό Ονασαγόρου και τους παράδρομους της.
• Χώρος Αρχιγραμματείας: Με τη συγκατάθεση
της Περιβαλλοντικής Αρχής ξεκίνησαν εδώ και
μερικούς μήνες οι εργασίες για τον ευπρεπισμό
και εξωραϊσμό της περιοχής της Αρχιγραμματείας,
με την κατασκευή 586 χώρων στάθμευσης, χώρου
πρασίνου, δρόμου, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, σύνδεση με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου
Ποταμού και διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης προς τη Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος. Οι εργασίες εκτελούνται σε έκταση εμβαδού
29,500τ.μ. περίπου και περιλαμβάνουν: Περιοχή
Α και Β - Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Χρήσης.
Η διαμόρφωση των εν λόγω περιοχών είναι προσωρινή, αφού με βάση το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας στον εν λόγω χώρο προγραμματίζεται η ανέγερση του Υπουργείου Εσωτερικών και νέο κτίριο
κυβερνητικής υπηρεσίας. Συνεπώς, τα υλικά που
χρησιμοποιούνται δεν είναι μόνιμα. Περιοχή Γ Χώρος πρασίνου / πάρκο: ο χώρος πρασίνου εμβαδού 5,700 τ.μ. περίπου θα καλυφθεί με φυτόχωμα
και πουρί. Η τοπιοτέχνηση του χώρου βασίστηκε
σε εισηγήσεις του Τμήματος Δασών και περιλαμβάνει τη δενδροφύτευση φυτών που ευδοκιμούν
στην Κύπρο. Στο χώρο θα τοποθετηθούν όργανα
/ παιγνίδια / εξοπλισμός ΑμεΑ. Υπογραμμίζεται
επίσης πως ο νέος δρόμος (πλάτος 6,00 μ.) που
θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα δύο κτίρια
της περιοχής ενώνοντας τη Λεωφόρο Δημοσθένη
Σεβέρη με τη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια (πλάτος 2,50 μ.) και ποδηλατόδρομο (1,50 μ.) και θα ενώνεται με το γραμμικό
πάρκο του Πεδιαίο Ποταμού.
Γ. Αναπλάσεις Κτιρίων, Νέα Έργα
• Πύργοι στη Λευκωσία: Πυρετώδεις συνεχίζουν
να είναι οι εργασίες ανέγερσης του ψηλότερου
κτηρίου της Λευκωσίας. Η κατασκευή του 360, του
κτιρίου που θα κοσμεί τη Λεωφόρο Μακαρίου, στο
κέντρο της πρωτεύουσας, έχει φτάσει στους 19
από τους συνολικά 34 ορόφους. Τα άλλα ψηλά κτίρια που ανεγείρονται ή αναμένεται να ανεγερθούν
σύντομα είναι το The Excelsior, Santa Rosa, Centra
Park Residence, Stasinou, Nice Day και Lord Byron.
• Κυπριακό Μουσείο: Αναμένεται ανά πάσα στιγμή
η προκήρυξη της προσφοράς για την κατασκευή
του έργου. Το Νέο Κυπριακό Μουσείο θα ανεγερθεί σε επιφάνεια 40.000 τ.μ. και είναι προϋπολογισμού €75.000.000, με ορίζοντα υλοποίησης σε

δύο στάδια. Το μουσείο Θα περιλαμβάνει, πέρα
από τις μόνιμες εκθέσεις, χώρους περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εργαστήρια
συντήρησης, αποθήκες αρχαιολογικού υλικού, τις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο 300 θέσεων, χώρο 380 θέσεων
στάθμευσης καθώς και τη διαμόρφωση μιας μεγάλης υπαίθριας έκτασης που αρχίζει μπροστά από
το κτίριο της Βουλής και θα εκτείνεται μέχρι τον
Πεδιαίο Ποταμό.
• Δημοτικό Θέατρο: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και αναμένεται το θέατρο να παραδοθεί στο
κοινό τον Φεβρουάριου του 2019.
• Εμπορικά Κέντρα: Συνεχίζονται τα έργα επέκτασης του The Mall of Cyprus που θα αυξήσουν σημαντικά τις επιλογές του κόσμου για ψώνια και
εστίαση. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν
αρχές του 2019. Στα πλαίσια της επέκτασης και
της αύξησης των εμπορικών χώρων του The Mall
of Cyprus κατά περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα,
θα γίνει και μερική αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων, με επακόλουθο την δημιουργία
περίπου 30 νέων καταστημάτων. Ο υφιστάμενος
χώρος στάθμευσης θα αυξηθεί κατά 20%, δημιουργώντας 300 περίπου επιπλέον θέσεις. Επιπλέον,
αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2018 η Λευκωσία θα αποκτήσει ακόμα ένα εμπορικό σύμπλεγμα
στην Λακατάμια, παρά τον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Κοκκινοτριμιθιάς, το Nicosia Mall. Το
συνολικό εμβαδόν των 2 εμπορικών κέντρων μαζί
αντιστοιχεί περίπου σε 80.000 τμ. που είναι περίπου αντίστοιχο με 250 καταστήματα, καφετέριες,
εστιατόρια, κλπ. που θα εξυπηρετούν σε μια μέρα
πέραν των 60.000 ατόμων.
• Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων: Έχουν
ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την ανάπλαση της
Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία, αξίας €1.520.000 πλέον ΦΠΑ που
περιλαμβάνουν συντήρηση και αποκατάσταση
των όψεων οικοδομών τμημάτων των οδών Τρικούπη, Αισχύλου, Λεύκωνος, ανάπλαση δρόμων,
εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού
εξοπλισμού και υπογειοποίηση δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας Το έργο θα υλοποιηθεί σε
δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η οποία θα διαρκέσει 8 μήνες, θα είναι κλειστό τμήμα της οδού
Αισχύλου και τμήμα της οδού Τρικούπη, πιο πάνω
από τη συμβολή της με την οδό Λεύκωνος. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν διάρκεια 12 μήνες και
θα εκτελεστούν κατά φάσεις ώστε να διευκολυνθεί
η διακίνηση στην περιοχή. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
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κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από Εθνικούς Πόρους και
πόρους του Δήμου Λευκωσίας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Το νέο Δημαρχείο Λευκωσίας

• Το Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας: Το νέο δημαρχείο
που παραδίδεται τώρα στον Δήμο αποτελεί το
πρώτο πράσινο σύγχρονο παθητικό κτίριο στην
Κύπρο. Είναι το πρώτο έργο στην Κύπρο όπου
εφαρμόστηκαν όλες τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού που χρειάζεται για να είναι το κτίριο
παθητικό και να χρειάζεται κάτω από 30 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού για κάθε τετραγωνικό μέτρο
για να λειτουργήσει αντί για 150 - 400 που καταναλώνουν τα συμβατικά. Στα τρία νέα κτήρια του θα
στεγαστούν τα τμήματα διοίκησης, γραμματείας
και τεχνικής υπηρεσίας. Θα υπάρχουν οι υπηρεσίες παραλαβής αιτήσεων για πολεοδομικές, οικοδομικές και άλλες άδειες, το γραφείο εξυπηρέτησης
και πληροφόρησης του πολίτη. Προσπάθεια είναι
ο δημότης από ένα σημείο μόνο να καταθέτει τις
αιτήσεις του και να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες του. Εν τω μεταξύ υπογράφηκαν και τα συμβόλαια για τη διαμόρφωση του Αρχαιολογικού
χώρου στο χώρο μπροστά από το νέο Δημαρχείο
Λευκωσίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Απρίλιο του 2019.
• Καθεδρικός Ναός: Νέα πλατεία με καφετέριες θα
αποκτήσει η εντός των τειχών Λευκωσία λόγω
του έργου του Καθεδρικού Ναού, το οποίο πέραν
του Ιερού Ναού, περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο
υπόγειων χώρων στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας 150 αυτοκινήτων, καθώς επίσης και την
κατασκευή μεγάλης πλατείας η οποία θα είναι μια
από τις μεγαλύτερες στη Λευκωσία. Το έργο δια
μέσου της πλατείας θα ενώνει το σημείο όπου σήμερα ανεγείρεται το νέο δημοτικό μέγαρο Λευκωσίας με τη νότια πλευρά, όπου βρίσκεται το παλιό
αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, επί της
οδού Πατριάρχου Γρηγορίου. Στο όλο έργο, περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση παλιών, διατηρητέων οικοδομών της περιοχής και η μετατροπή τους
σε καφετέριες και άλλους χώρους κοινωνικών συναντήσεων. Ο κύκλος της Α’ φάσης, το κόστος της
οποίας υπολογίζεται στα €5 εκατ., αναμένεται να
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ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2018. Η β’ φάση του
έργου περιλαμβάνει την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στον
Απόστολο Βαρνάβα.
• Εστίες Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Πρόκειται
για ένα μεγαλεπήβολο έργο συνολικού κόστους
€60 εκατ. το οποίο περιλαμβάνει τρεις φοιτητικές
εστίες (SIX, U και Triangle). Πρόκειται για εννέα
κτήρια, με συνολικά 858 μοντέρνα στούντιο, σε
προδιαγραφές τετράστερου ξενοδοχείου, με ενσωματωμένη κουζίνα. Το έργο εκτείνεται σε συνολικά
40 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει έξι εστιατόρια και καφετέριες, τρία
γυμναστήρια, οκτώ χώρους μελέτης και αναψυχής
και 376 χώρους στάθμευσης και ένα clubhouse.
Ειδικότερα, η εστία SIX, περιλαμβάνει έξι πύργους
με θέα τη Λευκωσία και μια μεγάλη πισίνα στην
οροφή του. Στην εστία U θα περιλαμβάνονται 400
δωμάτια, τρία εστιατόρια και μια καφετέρια.
• Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου»: Ο σχεδιασμός του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» ανατέθηκε
στον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel , ο
οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία
και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. Ο σχεδιασμός του έργου δεν περιορίζεται
στην επίλυση του λειτουργικού προγράμματος,
αλλά αναπτύσσει στρατηγικές ένταξης του έργου
στο ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής. Η βιβλιοθήκη
αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα συνολικού εμβαδού περίπου 15.700 τμ. Τα εγκαίνια της
βιβλιοθήκης έχουν προγραμματιστεί για τις 20
Νοεμβρίου 2018.
• Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου: Οι
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής
Σχολής θα αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον επιστημονικό και παράλληλα τεχνολογικό πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων
ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων
τεχνολογιών αιχμής. Το όλο κτηριακό συγκρότημα
θα στεγάσει την Κοσμητεία της Σχολής, καθώς και
τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).
• Νέο Ξενοδοχείο: Εργασίες ριζικής ανακαίνισης και
πλήρους αποκατάστασης της τάξης των €5,9 εκατ
αναμένεται να διενεργήσει στο πρώην Holiday Inn
στη Λευκωσία η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ, με στόχο την επαναλειτουργία, με
νέα ταυτότητα του γνωστού ξενοδοχείου που ανα-
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μένεται α γίνει σημείο αναφοράς για τον κυπριακό
τουρισμό.

ας, η οποία αποτελεί και το διοικητικό κέντρο της
Κύπρου.

• Ινστιτούτο Γενετικής: Eνα υπερσύγχρονο ερευνητικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας και ένα υπαίθριο
αμφιθέατρο θα συνυπάρχουν σε μερικά χρόνια
στο ενιαίο κτιριακό σύμπλεγμα στο Δήμο Αγίου
Δομετίου και θα τεθούν στην υπηρεσία όλων των
πολιτών της Κύπρου. Πρόκειται για το νέο κτίριο
του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου
(ΙΝΓΚ), το οποίο θα ανεγερθεί δίπλα από τις υφιστάμενες του εγκαταστάσεις, κοντά στον κυκλικό
κόμβο του Κολοκασίδη δίπλα από τη Νεκρή Ζώνη.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που επιλέγηκε ανήκει
στους Ιωάννη Παπαδόπουλο και Γεωργία Δασκαλάκη.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο τα αρχαία ευρήματα και το νέο κτίριο της
Βουλής διασκεδάζοντας τις οποιεσδήποτε τεχνικές
δυσκολίες και θέματα ασφαλείας, προβάλλοντάς με
τον πιο περίτεχνο τρόπο τον πολιτισμό της Λευκωσίας.

• Πλανητάριο: Η Λευκωσία αναμένεται να αποκτήσει το μεγαλύτερο πλανητάριο της Ανατολικής
Μεσογείου, με χορηγία μεγάλου Ρώσου επιχειρηματία. Στις 15 Σεπτεμβρίου έγινε κατάθεση του
θεμέλιου λίθου του έργου που θα φέρει την ονομασία T&O Cyprus Planetarium and Gallery Center
και αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το 2020.Το Πλανητάριο θα περιβάλλεται από ειδικό εκθεσιακό
χώρο για ψηφιακές εκθέσεις.

Το Νέο Κτίριο της Βουλής

Νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στα αρμόδια τμήματα για ανέγερση του νέου κτηρίου του
Κοινοβουλίου στο λόφο της ΠΑΣΥΔΥ . Πρόκειται για
ένα κτίριο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη
Λευκωσία αλλά και τη χώρα γενικότερα και γι’ αυτό
θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αστικό κέντρο της
Πρωτεύουσας.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και το Σχέδιο Περιοχής, τα οποία αποτελούν
επίσημη πολιτική του κράτους, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι κυβερνητικές χρήσεις χωροθετούνται στο
κέντρο της πόλης. Ως εκ τούτου, η Βουλή δεν μπορεί
να απουσιάζει από το αστικό κέντρο της Λευκωσί-

Το ΕΒΕ Λευκωσίας επικροτεί την πολύ καλή συνεργασία που σημειώθηκε ανάμεσα στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα γι’ αυτό το θέμα του οποίου η
διευθέτηση ήταν επιβεβλημένη για το μέλλον της
Λευκωσίας. Είμαστε βέβαιοι πώς αυτή η απόφαση
θα επισπεύσει γενικά την ανάπτυξη του Άξονα Διοίκησης και Πολιτισμού που εκτείνεται από το Χώρο
της Αρχιγραμματείας μέχρι και το Λήδρα Πάλλας και
θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της πόλης
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της.
Τα Σύγχρονα Αναπτυξιακά Έργα ενισχύουν την
εικόνα της Πρωτεύουσας
Τo Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας για την έγκριση προκαταρκτικής πολεοδομικής
άδειας για την ανέγερση ουρανοξύστη 51 ορόφων
στη Λευκωσία.
Το έργο το οποίο θα αναγερθεί σε ανοικτό χώρο
στάθμευσης έναντι του κτιρίου Σιαντεκλέρ και
εντάσσεται στο σχέδιο περιοχής του κέντρου της
πόλης, αναμφίβολα θα βοηθήσει στην επανάκαμψη
της ζωτικότητας του κέντρου και θα συμβάλει στην
αναζωογόνηση της εμπορικής δραστηριότητας της
Λευκωσίας.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας τα οποία
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της Λευκωσίας
και την ευημερία των πολιτών της. Η Λευκωσία έχει
ανάγκη τέτοια έργα που συνάδουν πλήρως με την
ταυτότητα της ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που μπορεί να αποτελέσει κέντρο επιχειρηματικότητας και πυρήνα δημιουργίας.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας ελπίζει ότι θα ακολουθήσουν και
άλλα τέτοια μεγάλα έργα τα οποία θα συμβάλουν και
στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη από την
Κύπρο και το εξωτερικό.
Εμπορικό Δικαστήριο
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-
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κωσίας χαιρέτησε την ετοιμασία νομοσχεδίου για
σύσταση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου το
οποίο θα διευκολύνει και θα επισπεύσει την εκδίκαση υποθέσεων εμπορικού δικαίου, ενώ θα μειώσει
την καταχώρηση τέτοιων υποθέσεων εκτός Κύπρου.
Πρόκειται για μια ανάγκη που υπήρχε εδώ και καιρό
και πρέπει να ικανοποιηθεί το συντομότερο, ώστε η
απονομή της δικαιοσύνης σε τέτοιες περιπτώσεις να
μην προσκρούει σε γραφειοκρατικά εμπόδια.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει ότι το Εμπορικό Δικαστήριο θα πρέπει να έχει έδρα του την πρωτεύουσα. Η
Λευκωσία αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Κύπρου
και ως τέτοιο πρέπει να παραμείνει για διευκόλυνση
τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και των εκατοντάδων κυπριακών και διεθνών επιχειρήσεων που
εδρεύουν στη Λευκωσία.
Η βιωσιμότητα της Λευκωσίας στηρίζεται κυρίως
στις κυβερνητικές υπηρεσίες, οπότε τυχόν απομάκρυνση αυτών από την πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε
περαιτέρω υποβάθμιση της.

•

Συνάντηση με Εκπροσώπους του Δημοκρατικού
Συναγερμού
Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου στις 4 Ιουνίου 2018 παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος
Νουρής και ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Δημητρίου.
Στη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη
Λευκωσία μεταξύ των οποίων η ανάγκη διατήρησης
της Λευκωσίας ως το Διοικητικό Κέντρο του Κράτους, η παραμονή των κρατικών Υπηρεσιών στην
πόλη , το κυκλοφοριακό πρόβλημα και το τραμ και
την ανάγκη προώθησης της Λευκωσίας ως τουριστικό προορισμό.
Οι κ.κ. Νίκος Νουρής και Δημήτρης Δημητρίου δέχθηκαν ερωτήσεις και τα σχόλια των μελών του
Συμβουλίου που αφορούσαν κυρίως θέματα όπως:
η αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης στην ανέγερση
του Αρχαιολογικού Μουσείου, η ανάγκη επίσπευσης
της εισαγωγής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η
καλύτερη προώθηση της έρευνας και η αξιοποίηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων, κ.α.

•

•

•

•

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λευκωσίας
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζη
παρευρέθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 7 Μαϊου 2018 στην
οποία έγινε ενημέρωση για μια πλειάδα θεμάτων
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσα στα οποία είναι:
• Κοινοβούλιο: Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα
με το Τοπικό Σχέδιο και το Σχέδιο Περιοχής, τα

•

οποία αποτελούν επίσημη πολιτική του κράτους,
οι κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων
και το Κοινοβούλιο, χωροθετούνται στο αστικό
κέντρο της πόλης. Γι’ αυτό και το νέο κτήριο του
Κοινοβουλίου πρέπει να παραμείνει στο κέντρο
της πρωτεύουσας. Ο κ. Χαρίλαος Κυθραιώτης,
Αρχιτέκτονας κτιρίου Βουλής, ενημέρωσε το Συμβούλιο πως σε συνάντηση που έγινε με το Τμήμα
Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ξεπεράστηκαν όλα τα τεχνικά εμπόδια και τα θέματα
ασφάλειας και όπως όλα δείχνουν το νέο κτήριο
της Βουλής θα ανεγερθεί με βάση το αναθεωρημένο αρχιτεκτονικό σχέδιο που κέρδισε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 1995, στο λόφο της
ΠΑΣΥΔΥ. Το κτίριο θα συνδυάζει και αρχαιολογικό
πάρκο, ώστε να ενσωματωθούν στο νέο κτήριο και
τα αρχαιολογικά ευρήματα. Η αποπεράτωση του
έργου αναμένεται να γίνει σε 3-4 χρόνια από τη
στιγμή που θα ξεκινήσει.
Αναθεωρητική Αρχή: Ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε
πως για πολλά από τα έργα που είναι προγραμματισμένα στη Λευκωσία δεν έχουν ξεκινήσει λόγω
της καθυστέρησης που σημειώνεται στην εξέταση των προσφορών στην Αναθεωρητική Αρχή. Γι’
αυτό και κάλεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας να ασκήσει κι
αυτό πιέσεις όπου μπορεί για να βρεθούν τρόποι
επίσπευσης εξέτασης των υποθέσεων.
Χώρος Αρχιγραμματείας: Ο χώρος θα εξωραϊστεί
και θα περιέχει χώρους στάθμευσης και χώρο πρασίνου.
ΓΣΠ: Το έργο έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών στον Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος και
έδωσε εντολή στον αρχιτέκτονα να προχωρήσει με
τα κατασκευαστικά σχέδια. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 2 υπόγειους χώρους στάθμευσης, χώρους
αναψυχής, αμφιθέατρο και πάρκο.
Πλατεία Ελευθερίας: Η κα Αγνή Πετρίδου, Υπεύθυνη Έργου Πλατείας Ελευθερίας ενημέρωσε το
Συμβούλιο πως τηρείται αυστηρό πρόγραμμα για
όλους τους εμπλεκόμενους και ότι είναι εφικτό η
Πλατεία να ολοκληρωθεί τέλος του 2018.
Ανάπλαση Λήδρας- Ονασαγόρου: Ο κ. Γιωρκάτζης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο
Δήμος έχει κερδίσει το ποσό των 7εκ. ευρώ για
ανάπλαση των περιοχών Σοπάζ και Λήδρας-Ονασαγόρου και θα αρχίσουν οι εργασίες σύντομα
αν και πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν
οι ανησυχίες των καταστηματαρχών κατά τη διάρκεια διόρθωσης του οδοστρώματος.
Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας: Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο πως
πέρα από το RISE, κέρδισαν οι Τ/Κ 3 εκατ. Ευρώ για
να δημιουργήσουν ένα παρόμοιο εκκολαπτήριο
(incubator), με στόχο σε κάποιο στάδιο αυτά τα
δύο να ενωθούν.
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• Βελτίωση δρόμων: Ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε
πως με κονδύλι ύψους 20-25 εκ ευρώ έγιναν βελτιώσεις 100 δρόμων και τοποθετήθηκαν αγωγοί όμβριων υδάτων σε γειτονιές της Λευκωσίας. Το έργο
είπε αποδείχθηκε τόσο πετυχημένο που η κυβέρνηση ενέκρινε ακόμα 25 εκ ευρώ για τη συνέχιση
του έργου.
Ο Δήμαρχος απάντησε τις ερωτήσεις των Μελών και
άκουσε τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους πάνω στα
θέματα που συζητήθηκαν. Ιδιαίτερα, συζητήθηκε το
κυκλοφοριακό πρόβλημα και η ανάγκη ρύθμισης του
και κατασκευής επιπλέον χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα στο κέντρο της παλιάς πόλης. Ο κ. Γιωρκάτζης
τόνισε ωστόσο πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα
δεν λύνεται με την κατασκευή χώρων στάθμευσης,
αλλά με τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών
όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Σημείωσε
μάλιστα πως στη Λευκωσία, αν μέσα σε επτά χρόνια
το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες διπλασιαστεί από 5% που είναι
τώρα σε 10% το πρόβλημα θα λυθεί σε καθοριστικό
βαθμό. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν πιο αξιόπιστα τα λεωφορεία, άρα και λεωφορειολωρίδες
και μονοδρομήσεις. Γι’ αυτό πρέπει να ασκηθούν
πιέσεις προς το κράτος για να αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και αν είναι δυνατόν να είναι
δωρεάν για τον κόσμο. Προειδοποίησε μάλιστα πως
αν δεν βρεθεί τρόπος να μεταφέρεται ο κόσμος από
την περιφέρεια στο αστικό κέντρο με μέσα μαζικής
μεταφοράς, τα κέντρα των πόλεων θα πληγούν ανεπανόρθωτα.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγλατχιάς

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αγλαντζιάς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 με το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπο Πετρίδη.
Ο Δήμαρχος, αφού αναφέρθηκε στην πολύ δύσκολη
οικονομική κατάσταση την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει με την ανάληψη των καθηκόντων του ανέλυσε αριθμό έργων με τα οποία ασχολείται ο Δήμος,
μεταξύ των οποίων είναι:
• Το οδικό δίκτυο το οποίο έχει αισίως αποπερατωθεί δίνοντας μια ανάσα στους καταστηματάρχες
που είχαν πληγεί από τα έργα. Σημείωσε μάλιστα
ότι από το τέλος του 2016 μέχρι σήμερα κατασκευ-

•

•

•

•

άστηκαν τα 6,8 χλμ. από τα 8 του συνόλου του
έργου, σε σύγκριση με το 1,2 χλμ που είχαν κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Ανοικτή προκήρυξη προς τους επιχειρηματίες για
ανάπτυξη μεγάλου τεμαχίου γης που ανήκει στον
Δήμο, κοντά στο πανεπιστήμιο, ώστε να αναπτυχθεί ο τομέας Food & Leisure που έχει ανάγκη η
περιοχή.
Αίτηση για τον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας σε συνεργασία με τους Δήμους
Λευκωσίας και του Στροβόλου, τα αποτελέσματα
της οποίας αναμένονται περί τα τέλη του χρόνου.
Γι’ αυτό το θέμα ο Δήμαρχος σημείωσε πως ακόμα
και αν η Λευκωσία δεν αναδειχθεί νικήτρια, η προσπάθεια και η δουλειά που έγινε θα λειτουργήσει
ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης.
Ολοκλήρωση του συστήματος των ποδηλατοδρόμων και επέκταση του προς το Πάρκο της Ακαδημίας και το Γέρι.
Βελτίωση του οδικού φωτισμού με αγορά οικονομικών λαμπτήρων LED, κάτι που γίνεται για πρώτη
φορά από Δήμο.

Ο Δήμαρχος σημείωσε επίσης πως στοχεύει στην
ανάπτυξη της εμπορικότητας της περιοχής, ώστε
αυτή να μην περιορίζεται στην λεωφόρο Κυρηνείας,
αλλά και στην ανάπτυξη του πάρκου της Αθαλάσσας
και της περιοχής του Άρωνα ως τουριστικό κέντρο.
Ο Δήμαρχος με τον οποίο το ΕΒΕ Λευκωσίας διατηρεί εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια
δέχθηκε τα σχόλια και τις εισηγήσεις των Μελών του
Συμβουλίου και απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Εμπόριο
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Εισαγωγές-Εξαγωγές
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2017 ήταν ένας ακόμα δύσκολος χρόνος με τα κυριότερα προβλήματα να εστιάζονται στην απουσία οικονομικής ρευστότητας, τη δυσκολία δανεισμού λόγω των αυστηρότερων ελέγχων των
Τραπεζών και τη μετάβαση στο νέο καθεστώς του λιμανιού
Λεμεσού.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για το 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 13.7% και
έφθασαν τα 8.092,8 εκ. γεγονός που οφείλεται κυρίως
στους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της Οικονομίας,
τη σημαντική αύξηση του τουρισμού και την μείωση της
ανεργίας. Οι συνολικές εξαγωγές έφθασαν τα € 2.961.0 εκ
σε σύγκριση με € 2.714.2 εκ. το 2016 (αύξηση 9%).
Προβλήματα Εμπορίου
Το ΕΒΕ Λευκωσίας δίδει ιδιαίτερη σημασία στην σταθερή
ισόνομη και αναπτυξιακή πορεία του τομέα του Εμπορίου.
Μέσα στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕ Λευκωσίας της οποίας ηγείται ο Αντιπρόεδρος Εμπορίου κ. Ιάκωβος Φωτιάδης και η Μόνιμη Επιτροπή του ΚΕΒΕ στην
οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο μας, θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των αναγκαίων συνθηκών που θα διευκολύνουν την διεξαγωγή του
ανταγωνιστικού, ελεύθερου και απρόσκοπτου εμπορίου.
Τα κυριότερα θέματα τα οποία εξετάσθηκαν και απασχόλησαν την Επιτροπή και κατ’επέκταση το ΕΒΕ Λευκωσίας και
το ΚΕΒΕ μεταξύ άλλων ήταν:
• Αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών σε ότι αφορά τη
διατήρηση – φύλαξη των προϊόντων σε συγκεκριμένα
υποστατικά και τη μεταφορά των προϊόντων σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς
• Έλεγχος σήμανσης / διαχείρισης της συσκευασίας για
ανακύκλωση κατά την εισαγωγή
• Νομοσχέδιο περί της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Νόμος
• Καθορισμός κατώτατου μισθού
• Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του Εμπορίου
που έχουν άμεση σχέση με τις κυπριακές τράπεζες, όπως
εγγυητικές, δανεισμός εταιρειών, νομοθεσία factoring,
ακάλυπτες επιταγές κλπ
• Ωράρια καταστημάτων
• Άνιση μεταχείριση και αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ
εισαγωγέων που δεν ελέγχονται ισόνομα από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες
• Αναγκαστική εγγραφή όλων όσων ασχολούνται με τις
εισαγωγές προϊόντων στην Green Dot
Έκθεση Franchise
Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την εταιρεία IMH διορ-

Στιγμιότυπα από την Έκθεση Franchise

γάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά Έκθεση Franchise, στις
8 και 9 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»
στη Λευκωσία, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων
στον τομέα του Franchise αλλά και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για μια επιτυχημένη επιχείρηση
στο χώρο. Φέτος η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
του Cyprus Business Show, μιας μεγάλης cross-industry
διοργάνωσης η οποία περιελάβανε εκτός από την έκθεση
franchise, έκθεση ICT και καινοτομίας, έκθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκθεση χρηματοδότησης. Πρόκειται
για μια διήμερη διοργάνωση που απευθυνόταν σε άτομα,
ομάδες και εταιρείες που επιθυμούσαν να ενημερωθούν
γύρω από δοκιμασμένες και πετυχημένες στρατηγικές
ώστε να τολμήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Την Έκθεση εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφονται το τελευταίοι διάστημα σε συνδυασμό με τη
γεωγραφική θέση της Κύπρου, τις φορολογικές διευκολύνσεις που παραχωρούνται και την αύξηση των τουριστικών
αφίξεων ευνοούν την επενδυτική δραστηριότητα στο νησί,
ιδιαίτερα στον τομέα του Franchise.
Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση στο Franchise, σήμερα οι πιο πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον
τομέα της εστίασης, του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση ανόδου του
θεσμού, αφού υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που μπορούν
να προσελκύσουν ξένες, επώνυμες και επιτυχημένες αλυσίδες. Στόχος του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι να καταστήσει αυτή
την Έκθεση θεσμό στην πρωτεύουσα για να διευκολύνει
και να ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα στον
τομέα του Franchise, αλλά και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να συμβάλει στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Στη φετινή έκθεση έλαβαν μέρος 25 περίπου εκθέτες από
διάφορους τομείς ενώ έμπειροι ομιλητές και επιτυχημένοι
επιχειρηματίες εξέφρασαν τις απόψεις τους και έδωσαν
χρήσιμες συμβουλές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που
λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.
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Ανεργία
Η ανεργία στην Κύπρο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Eurostat, τον Ιούλιο του 2018 μειώθηκε στο 7.7% σε
σχέση με 11.6% τον Απρίλιο του 2017 σημειώνοντας μείωση 1.8%. Παρά τη μείωση που έχει παρατηρηθεί το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό κυρίως ανάμεσα στους
νέους.Το ΕΒΕ Λευκωσίας μέσω του ΚΕΒΕ κατάθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις για μείωση της ανεργίας και τόνωση της απασχόλησης.
Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
επαναπροκήρυξη, βελτίωση και επέκταση των σχεδίων
στήριξης της απασχόλησης και παροχής κινήτρων για
εργοδότηση ανέργων, την ανάθεση εργασιών από τον
δημόσιο τομέα, την εφαρμογή σύγχρονων και ευέλικτων
μορφών απασχόλησης (μερική απασχόληση, εργασία από
το σπίτι κλπ) την παροχή κινήτρων από το κράτος για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την μονιμοποίηση του
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Η
εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, που ήταν πάγια θέση του ΚΕΒΕ, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης.
Απεργίες σε ουσιώδεις Υπηρεσίες
Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξέφρασε την ανησυχία του για τις
απεργίες που παρατηρήθηκαν στους τομείς της ενέργειας,
της υγείας, της παιδείας και αλλού.
Το Επιμελητήριο μας μέσω του ΚΕΒΕ κάλεσε τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα να σέβονται τις συντεταγμένες διαδικασίες λειτουργίας του κράτους για την
κοινή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.
Όλοι οι τομείς σε ουσιώδεις υπηρεσίες βρίσκονται σε
διαδικασία μεταρρύθμισης και εξυγίανσης και αυτό προϋποθέτει σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους τους
εμπλεκόμενους.
Σε μια περίοδο που η Κύπρος έχει ανάγκη από σοβαρές
μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό, δεν μπορούν κάποιες
μικρές ομάδες του δημοσίου, να υπονομεύουν την αναμόρφωση και την ανασυγκρότηση του κράτους για να προστατέψουν τα δικά τους στενά συμφέροντα.
Στα πλαίσια αυτά καλούμε ακόμη μια φορά την κυβέρνηση
και τα κόμματα να προχωρήσουν αμέσως στη Νομοθετική
Ρύθμιση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του κράτους.
Τροποποίηση του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Νίκος Νουρής κατέθεσε πρόταση στη Βουλή για τη τροποποίηση του
Περί Ενοικιοστασίου Νόμου.
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Σύμφωνα με την πρόταση ο κάθε ιδιοκτήτης, θα
μπορεί να προμηθεύεται από το πρωτοκολλητείο
και χωρίς την μεσολάβηση δικηγόρου, έντυπο που
θα μπορεί να επιδίδει στον ενοικιαστή όταν έχουν
περάσει 90 ημέρες χωρίς να έχει καταβληθεί ενοίκιο.
Τότε ο ενοικιαστής θα έχει 14 ημέρες να συμμορφωθεί αλλιώς ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αποτείνεται
στο δικαστήριο το οποίο θα εκδίδει ένταλμα έξωσης
και ο ενοικιαστής θα πρέπει να αποχωρήσει σε διάστημα 6 μηνών.
Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν τις απόψεις
τους γύρω από το θέμα και αποφασίστηκε όπως συσταθεί μια AdHoc Επιτροπή η οποία θα μελετήσει
το Νομοσχέδιο. Η επιτροπή θα ετοιμάσει σημείωμα
και το θέμα θα τεθεί σε συνεδρία της ολομέλειας του
Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια λόγω της
σημασίας του ως παγκύπριο θέμα θα τεθεί στο ΚΕΒΕ
για συζήτηση.
Τέλη Σκυβάλων
Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε το ΕΒΕ Λευκωσίας για
την μεγάλη αύξηση στα Τέλη που θα προκύψει από την
προωθούμενη απόφαση για κατάργηση των ανώτατων
ορίων στην επιβολή τελών σκυβάλων από τις Τοπικές Αρχές.
Με τα σημερινά δεδομένα ο Δήμος και οι κοινότητες της
Λευκωσίας πληρώνουν 8 ευρώ ανά τόνο για την απόρριψη των σκυβάλων τους στον Κοτσιάτη ενώ η μελλοντική
παράδοσή τους στον ΧΥΤΥ Κόσιης θα στοιχίζει 36 ευρώ
τον τόνο. Αναμφίβολα το κόστος θα μεταφερθεί στους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Λευκωσίας εφόσον τα
τέλη που εισπράττονται σήμερα δεν θα αρκούν για να καλυφθούν τα Τέλη της υπηρεσίας.
Με βάση τις πρόνοιες του ιδίου νομοσχεδίου καταργούνται οι οροφές για τέλη για τη διατήρηση ή χρήση οποιασδήποτε άλλης οικοδομής χώρου ή άλλου επαγγελματικού
υποστατικού για την άσκηση επαγγέλματος και καταργείται το όριο στην καταβολή δικαιωμάτων που αφορούν
στην άσκηση επαγγέλματος εντός των δημοτικών ορίων.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφωνεί και θεωρεί απαράδεκτη την
κατάργηση των ανωτάτων ορίων επιβολής τελών αφού δίνεται το δικαίωμα στις Τοπικές Αρχές για αυθαίρετες και
υπέρμετρες αυξήσεις για κάλυψη των ελλειμμάτων τους.
Αντί αυτού εισηγείται την αναθεώρηση των Τελών για να
μην αφεθεί σε κάθε Δήμο η ευχέρεια να καθορίζει τα τέλη
κατά το δοκούν.
Εξ‘ άλλου η πρακτική του πρόσφατου παρελθόντος για τα
Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας και οι αυθαίρετες χρεώσεις από ορισμένους Δήμους καταδεικνύει το λάθος της
κατάργησης των ορόφων στα Τέλη.
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Στιγμιότυπο από την απονομή των Βραβείων
Βραβεία Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών ξεκίνησε το 1982 και οργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην 36η τελετή απονομής των Βραβείων που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Τα Βραβεία για το έτος 2017 απέσπασαν οι πιο κάτω επιχειρήσεις:

1. Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων/Επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:

4. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
“ELYSEE IRRIGATION SYSTEMS LTD”

“FOODRAM TRADING LTD”

2. Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων/Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:
“FIREPRO SYSTEMS LTD”

5. Βραβείο Εξαγωγών Γεωργικών Προϊόντων
“KIMAGRO FISHFARMING LTD”

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης
“PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD”

6. Βραβείο Εξαγωγών Υπηρεσιών
“ARMONIA ESTATES LTD (MEMBER OF THE LEPTOS
GROUP)”
“ODYSSEY CONSULTANTS LTD”

Βιομηχανία
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Εισαγωγή
Η Μεταποιητική Βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό παραγωγικό πυλώνα καθώς έχει σημαντική συμβολή στις οικονομίες αρκετών χωρών.
Από στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας παρατηρείται μια διαφοροποίηση στην συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας σε διάφορες χώρες ιδιαίτερα στις παραδοσιακές βιομηχανικές χώρες.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι για το 2017 η Μεταποιητική Βιομηχανία στην Κίνα αποτελεί το 29%
(32% το 2010), Σιγκαπούρη 18% (20% το 2010), στις
ΗΠΑ σταθερή στο 12% και στην Ιαπωνία 21%. Ενώ
σε άλλες χώρες υπήρξε αύξηση όπως 17% στην
Αυστρία (16% το 2010), στην Τσεχία 24% (21% το
2010), στη Γερμανία 21% (20% το 2010), Ουγγαρία
20% (18% το 2010), Ιταλία 15% (από 14%) και στην
Ισπανία 13% (από 12%).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεταποιητική Βιομηχανία είναι κατά μέσο όρο στο 15% αλλά αντιστοιχεί
στα 4/5 των εξαγωγών, ενώ το 80% των επενδύσεων
του ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε
& Α) προέρχεται από τη Βιομηχανία.
Στις ΗΠΑ η μεταποίηση κατέχει μόλις το 12% του
ΑΕΠ, εντούτοις έχει το 70% της Ε & Α στον ιδιωτικό
τομέα, το 60% της απασχόλησης της Ε & Α, πέραν
του 90% των πατέντων και την πλειοψηφία των εξαγωγών των ΗΠΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.
Το 2017 η ΕΕ ανακοίνωσε τη νέα Βιομηχανική Πολιτική που σκοπό έχει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας ώστε να συνεχίσει να συνεισφέρει
στην απασχόληση και ανάπτυξη.
Η Βιομηχανία στην Κύπρο
Βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για το
2016, ο Βιομηχανικός Τομέας συνεισφέρει σε τρέχουσες τιμές το 7.9% του ΑΕΠ και απασχολεί γύρω
στις 33 χιλιάδες άτομα. Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής έχει αυξηθεί από το 95,4 το 2014, στο 118,4
για το 2017 και προκαταρκτικά στο 119 για το 2018.
Η θετική πορεία της Βιομηχανίας ενισχύεται και
από το γεγονός ότι οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου δείχνουν μια σταδιακή άνοδο τα τελευταία
χρόνια και το 2014 ανήλθαν στα Ευρώ 736 εκ., ενώ
ξεπέρασαν τα Ευρώ 830 για το 2015, τα 960 εκ. το
2016 και τα 1250 εκ. το 2017. Από αυτό το ποσό
μόνο γύρω στα 10% ήταν γεωργικά προϊόντα το
2016 ενώ σχεδόν όλο το υπόλοιπο προερχόταν από

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων γεωργικής και
ορυκτής προέλευσης και βιομηχανικών προϊόντων
μεταποιητικής προέλευσης.
Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς
καταδεικνύουν την ικανότητα και δυνατότητα του
κλάδου της Μεταποιητικής Βιομηχανίας να ανταγωνίζεται τα εισαγόμενα προϊόντα αλλά και να εξάγει
στο εξωτερικό, στηρίζοντας με αυτό το τρόπο τη
γενικότερη Οικονομία της χώρας.
Η Μεταποιητική Βιομηχανία θα πρέπει να ενταχθεί
στους σχεδιασμούς του κράτους για τη νέα αναπτυξιακή πολιτική καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του παραγωγικού ιστού του τόπου.
Απαιτείται ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας ολοκληρωμένης πολιτικής με δράσεις και μέτρα που θα
εμπνέει εμπιστοσύνη για επενδύσεις στην μεταποίηση και βιομηχανία που θα στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Γι’ αυτό και το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής.
Η Βιομηχανία στη Λευκωσία
Η Λευκωσία 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 κατά τη διάρκεια του έτους και ασχολήθηκε
με τα ευρύτερα θέματα βιομηχανίας, βιομηχανικής
πολιτικής αλλά και τα ειδικά τοπικά προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Πρόσθετα, και με σκοπό την προώθηση των θέσεων του Επιμελητηρίου, αλλά και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων/θεμάτων που απασχολούν τα
μέλη του, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, κυβερνητικά τμήματα
και άλλες υπηρεσίες, με αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές καθώς και Ευρωπαϊκές Αρχές.
Παράλληλα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν σε διάφορες επιτροπές
του ΚΕΒΕ.
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Συμμετοχή του ΕΒΕ Λευκωσίας στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στις συνεδρίες της
ανανεωμένης Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας του
ΚΕΒΕ. Η πρώτη συνεδρία έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου 2018 υπό την προεδρία του νέου Αντιπροέδρου
Βιομηχανίας κ. Ντίνου Μιτσίδη.
Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και
το σχέδιο δράσης της επιτροπής για το 2018. Το ΕΒΕ
Λευκωσίας συμμετείχε στην Επιτροπή με τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Κώστα Ζορπά και το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Αντρέα Αντωνιάδη.
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χρόνια ως Επίτροπος αλλά και Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχανία και επιχειρηματικότητα όπου εργάστηκε έντονα για την
ευρωπαϊκή βιομηχανία αναγέννηση.
Το Συνέδριο χαιρέτισαν επίσης ο Αντιπρόεδρος
της ΕΕ Jyrki Katainen όπως και οι Επίτροποι Maros
Sefcovic (Ενέργειας), Carlos Moedas (Έρευνας) και
Elzbieta Bienkowska (GROW).
Η Βιομηχανία παρέχει 50 εκατομμύρια άμεσες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της ΕΕ. Τα δύο τρίτα
των εξαγωγών της ΕΕ προέρχονται από τη Βιομηχανία ενώ η πλειοψηφία της έρευνας και πατέντων
προέρχονται από αυτό τον Κλάδο.
Όπως τόνισε ο κ. Tajani «Όλες οι πολιτικές μας, από
το εμπόριο στον ανταγωνισμό, από την έρευνα στην
ενέργεια, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, θα
πρέπει να εργαστούν από κοινού για τη σύγχρονη
επαναβιομηχανικοποίηση της ΕΕ.

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

Η Βιομηχανική Πολιτική στην καρδιά της Οικονομικής Ανάπτυξης της ΕΕ
Η ανάγκη επανατοποθέτησης της Βιομηχανίας στην
καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ήταν το κύριο μήνυμα του Συνεδρίου EU
Industry Day που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική
επιτυχία στις 22-23 Φεβρουαρίου 2018 στις Βρυξέλλες και η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Υπήρχαν πέραν των 500 συμμετεχόντων
και ήταν μια ευκαιρία για εκπροσώπους της Βιομηχανίας και άλλων υποστηρικτικών τομέων, καθώς
και για πρόσωπα που ασχολούνται με την Βιομηχανική και Βιομηχανική Πολιτική, να μοιραστούν ιδέες
και απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική
Πολιτική.
Το Συνέδριο χαιρέτησε με οπτικογραφημένη παρουσίαση ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Jean – Claude Juncker, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σημασία της συνάντησης στην προσπάθεια τόνωσης της Βιομηχανικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani έκανε
μια εμπνευσμένη και ηγετική τοποθέτηση για τη
σημασία της βιομηχανίας στην οικονομία της ΕΕ.
Ως γνωστό ο κ. Antonio Tajani διατέλεσε για πέντε

Η Βιομηχανία χρειάζεται ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία και εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ενέργεια, κεφάλαια, δεξιότητες και στις παγκόσμιες αγορές.
Η εποχή του διαδικτύου, της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, όλα δείχνουν ότι είμαστε στην
φάση μιας Νέας Βιομηχανικής Επανάστασης. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας και της ικανότητας
καινοτομίας ώστε να τροφοδοτήσουμε τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η Οικονομία μας χρειάζεται περισσότερους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης γι΄ αυτό απαιτούνται
σημαντικές επενδύσεις στη δια βίου κατάρτιση. Την
ίδια στιγμή, εκατομμύρια από τις τρέχουσες θέσεις
εργασίας θα χαθούν λόγω της τεχνολογικής μεταμόρφωσης. Γι΄αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους
πολίτες μας να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόσκληση και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Ο κ. Tajani ανέφερε επίσης ότι η πρόοδος στις βασικές τεχνολογίες (Key Enabling Technologies, KETs),
στο διάστημα, στην άμυνα, στην πολιτιστική και
δημιουργική Βιομηχανία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για μια σύγχρονη βιομηχανία, αλλά οι
εταιρείες χρειάζονται εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γι΄ αυτό απαιτείται όπως η ΕΕ αφιερώσει
πρόσθετους πόρους για να στηριχθεί η βιομηχανική καινοτομία.
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Υπογράμμισε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της
ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την προτεραιότητα. Θα πρέπει να δώσει απάντηση στα αιτήματα
των πολιτών όπως η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας για τη μείωση της ανεργίας στους νέους,
την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,
της ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Διευρύνεται το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ
των περιφερειών γι΄αυτό πρέπει να δοθεί μια ισχυρή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και η ΕΕ
να είναι πιο κοντά στους πολίτες της.

Παρά το γεγονός ότι κατ΄επανάληψη στη συνάντηση τονίστηκε ότι η Ευρώπη πρέπει να κτίσει πάνω
στα δυνατά της στοιχεία και πλεονεκτήματα, εντούτοις η θέση αυτή είναι σε αντίθεση με το γεγονός
ότι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η ΕΕ είναι
πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες (από τις σχεδόν
4.000 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης οι 3.000 βρίσκονται στις ΗΠΑ και οι 1.000 στην Κίνα). Παρόλα
αυτά το θέμα της Τεχνικής Νοημοσύνης παραμένει
πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις που θα μπορούν
να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η
αγορά της ΕΕ πρέπει να παραμείνει ανοικτή και εξωστρεφής, δεδομένου ότι κάθε μία από τις επτά θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτάται από τις
εξαγωγές. Ευρώπη σημαίνει αριστεία. Ως εκ τούτου
η ΕΕ μπορεί να ανταγωνιστεί στην ποιότητα.

Η διάσταση απόψεων μεταξύ κάποιων στελεχών της
ΕΕ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αναφορικά με τη σημαντικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης
ήταν επίσης εμφανής στις τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέδρων που επέλεξαν
τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες ως πιο σημαντικά, στην ενίσχυση της βιομηχανίας, από ότι η
Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όμως, σημείωσε, στις εμπορικές σχέσεις πρέπει να
υπάρχει αμοιβαιότητα τόσο για το εισερχόμενο όσο
και εξερχόμενο εμπόριο και να μην υπάρχουν ανισότητες και μονομερείς εμπορικές πρακτικές. Η ΕΕ
δεν πρόκειται πλέον να ανεχτεί το εμπόριο να γίνεται σε βάρος της ίδιας.
Στην πρώτη μέρα του Συνεδρίου μετά τις τοποθετήσεις των Επιτρόπων, έγιναν παρουσιάσεις γενικής
πολιτικής στην ολομέλεια μαζί με κάποιες διαφωτιστικές ομιλίες και ακολούθησαν παράλληλα εργαστήρια/παρουσιάσεις. Μεταξύ των θεμάτων που
αναπτύχτηκαν ήταν το μέλλον της εργασίας – αυτοματοποίηση ή συνδημιουργία, η ψηφιακή επανάσταση, η διαχείριση της αλλαγής στη Βιομηχανία, η
αποανθρακοποίηση της Βιομηχανίας και οι καθαρές
τεχνολογίες, η αναβάθμιση παραδοσιακών βιομηχανιών και αγρό-τροφίμων, οι τεχνολογίες του μέλλοντος, οι συστάδες επιχειρήσεων και ευρωπαϊκές
αλυσίδες αξίας, η βιώσιμη βιομηχανία, οι δεξιότητες για το μέλλον και η τεχνητή νοημοσύνη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρωτοβουλίες για
την ψηφιοποίηση (cloud computing, big data, βελτιστοποίηση λειτουργιών, διαχείριση πόρων) αλλά
και την αποανθρακοποίηση δεν αφορούν μόνο τις
βιομηχανίες αλλά αποτελούν οριζόντιες πολιτικές
της ΕΕ που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και κοινωνικής διάστασης. Εντάσσονται
στην ευρύτερη πολιτική για προώθηση της κυκλικής
οικονομίας, της λιγότερης χρήσης πόρων, της ανακύκλωσης και επανάχρησης, της αποκέντρωσης και
κλιματικής αλλαγής καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

Επίσης σημειώθηκε από εκπροσώπους πολύ μεγάλων εταιρειών ότι η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει πρωτίστως να εξυπηρετούν το κοινό
καλό καθώς είναι εργαλεία για να διευκολύνουν τον
άνθρωπο και δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Στόχος
είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς τεχνολογίες για τον
άνθρωπο, την πολιτεία και την επιχείρηση. Όπως
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η Τεχνητή Νοημοσύνη
πρέπει να επικεντρωθεί σε διαδικασίες (επαναλαμβανόμενες εργασίες) και οι άνθρωποι στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν περισσότερη προστιθέμενη αξία.
Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα της συνάντησης
ήταν η αναβαθμισμένη σημασία της Βιομηχανίας
στην ευρωπαϊκή οικονομία και η ανάγκη στήριξης
της με συγκεκριμένες πολιτικές από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες και προβληματισμούς των βιομηχανιών αλλά και ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
λαοί της Ευρώπης.
Στη συνάντηση, το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε
από το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη.
Νέα Βιομηχανική Πολιτική
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού προχωρεί στο σχεδιασμό νέας Βιομηχανικής Πολιτικής με ορίζοντα το 2018-2030.
Σκοπός της πολιτικής είναι να δώσει συγκροτημένη
ώθηση στην ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχα-
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σβασης στις αγορές / εξωστρέφεια, εξαγωγές και
επενδύσεις)
Τα συμπεράσματα των τεσσάρων εργαστηρίων θα
μετουσιώσουν το σχέδιο δράσης για τη Βιομηχανία.
Θα καθοριστούν βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι
και μακροπρόθεσμοι στόχοι και θα καταρτιστεί ένα
ετήσιο πλάνο στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής.
Ο Υπουργός ΕΕΒΤ χαιρετίζει την Ημερίδα

νίας στηρίζοντας όχι μόνο παραδοσιακούς τομείς
αλλά ενθαρρύνοντας και την ανάπτυξη νέων, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και ευέλικτη.
Στην ομάδα εργασίας που έχει συστήσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, ένας
εκ των οποίων είναι και ο Διευθυντής Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.
Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής
Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων διοργάνωσε με επιτυχία Ημερίδα με θέμα «Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής» τη Δευτέρα 16
Απριλίου 2018.
Την Εκδήλωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν
τέσσερα παράλληλα εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν βιομήχανοι και εκπρόσωποι διάφορων κρατικών υπηρεσιών. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν
στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
1. «Doing Business» (επίλυση των διαρθρωτικών
προβλημάτων της βιομηχανίας, υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη/παραγωγή, βελτίωση βιομηχανικού περιβάλλοντος)
2. «Ψηφιοποίηση και Δεξιότητες» (ψηφιοποίηση της
βιομηχανίας, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση/αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων)
3. «Χρηματοδότηση» (ενίσχυση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση)
4. «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» (ενίσχυση της πρό-

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός κ. Λακκοτρύπης, το
όραμα της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα είναι η
δημιουργία μιας εύρωστης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης βιομηχανίας με συναφείς υπηρεσίες, η οποία θα συνεισφέρει στα μέγιστα στην
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας και στην ευημερία των πολιτών.
Η αποστολή της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα
είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και
την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας με στόχο τη σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς στο ΑΕΠ
από 7.9% το 2015 σε 15% το 2030.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην ημερίδα με τον
Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Κώστα Ζορπά, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίπου και το
Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη ο
οποίος ήταν Βοηθός Συντονιστής στο Εργαστήριο
«Doing Businness».
Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με ΑΗΚ για τις νέες
διατιμήσεις
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΑΗΚ είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας στη συνεδρία
της ολομέλειας στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 με σκοπό
την ενημέρωση για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρικού
ρεύματος που ισχύουν για τις επιχειρήσεις από την
1ην Σεπτεμβρίου 2017. Στην συνεδρία προσήλθαν
από την ΑΗΚ οι κ.κ. Μάριος Σκορδέλλης, Διευθυντής Προμήθειας και Κώστας Κολλακίδης, Διευθυντής Λογιστικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Στέλιος Αναστασιάδης αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους,
σημείωσε για το ίδιο θέμα το Επιμελητήριο είχε
συνάντηση με την ΡΑΕΚ στις αρχές του έτους όπου
είχαν εκφραστεί οι απόψεις του ΕΒΕΛ για τις προτεινόμενες νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ και την ανησυχία μήπως τελικά οι εμποροβιομηχανικοί και υπόλοιποι επιχειρηματικοί υποστούν αυξήσεις, που θα
καθιστούν τις επιχειρήσεις μη ανταγωνιστικές. Το
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ΕΒΕ Λευκωσίας εξέφρασε τις ανησυχίες τους και στα
πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης κατά τα τέλη
2016 για τις νέες διατιμήσεις.
Οι κύριες ανησυχίες του Επιμελητηρίου εστιάζονται
στο γεγονός ότι έχουν ενοποιηθεί οι βιομηχανικοί
και εμπορικοί καταναλωτές σε κοινές διατιμήσεις
χωρίς να γνωρίζουμε ποια ακριβώς κατηγορία πελατών θα υποστεί αύξηση/μείωση (γι’αυτό θα έπρεπε να δοθεί δημόσια η καμπύλη φορτίου για τους
διάφορους καταναλωτές), στις νέες διατιμήσεις
δεν αναφέρεται ότι περιλαμβάνεται η υφιστάμενη
μείωση του 8% που είχε επιβληθεί από την ΡΑΕΚ
(και ως εκ τούτου κάποιες διατιμήσεις θα έχουν ουσιαστικά αύξηση), η περίοδος αιχμής διευρύνεται
σε 9.00-23.00 (ενώ από τη μελέτη της ΑΗΚ για τις
διατιμήσεις είναι πιο περιορισμένη και κυμαίνεται
μεταξύ 10.00-19.00 που οδηγεί σε αυξημένη χρέωση για μεγαλύτερη διάρκεια. Τέλος τα στοιχεία της
μελέτης δείχνουν ότι το οριακό κόστος παραγωγής
αυξάνεται κατακόρυφα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν είναι οι επιχειρήσεις που επιβαρύνουν το σύστημα παραγωγής
και ότι κάποιες διατιμήσεις δεν αντικατοπτρίζουν
το πραγματικό κόστος που επιφέρουν κάποιες κατηγορίες πελατών. Επίσης δεν έχει επιλυθεί το θέμα
της δωρεάν εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από επιχειρήσεις που έχουν
εγκατεστημένα συστήματα από ΑΠΕ. Τέλος το ΕΒΕ
Λευκωσίας είχε προειδοποιήσει ότι ναι μεν είναι
επιθυμητό να καταργηθεί η χρέωση της μέγιστης
ζήτησης αλλά αυτό να μην οδηγήσει σε αυξημένο
κόστος για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τελικά
επιβεβαιώνεται.
Η σημασία της παράληψης των πιο πάνω παραδοχών αλλοιώνει τη δομή των διατιμήσεων και δεν
αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος για την κάθε
κατηγορία πελατών και το τι πραγματικά θα πρέπει
να καταβάλλει.
Με βάση τα πιο πάνω διαπιστώνεται ότι δεν έχουν
ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των επιχειρήσεων, κάποιες διατιμήσεις δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος που δημιουργούν κάποιες κατηγορίες πελατών και αυτό το κόστος μεταφέρεται στις
εμπορικές και βιομηχανικές διατιμήσεις, με όλες τις
αρνητικές συνέπειες για την οικονομία του τόπου.
Γι’ αυτό εξάλλου η ΑΗΚ προτείνει την επιδότηση
των διατιμήσεων 40 και 50, ουσιαστικά των υποστατικών με εγκατεστημένη με τις ανάλογες διατιμήσεις ισχύ 1000 kvk και άνω (για μια συγκεκριμένη
περίοδο) γεγονός που καταδεικνύει ότι οι νέες δια-

τιμήσεις δεν οδήγησαν σε μείωση αλλά σε αύξηση.
Τέλος οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με
σταθερό ωράριο και φορτίο ολόχρονα τιμωρούνται,
ενώ οι καταναλωτές που επιβαρύνουν το σύστημα
απρογραμμάτιστα και κάποιες περιόδους επιβραβεύονται με χαμηλότερες διατιμήσεις.
Συνάντηση Επιμελητηρίων με ΡΑΕΚ
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε με τον Αντιπρόεδρο
Βιομηχανίας κ. Κώστα Ζορπά και Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη στη συνάντηση του
ΚΕΒΕ με τη ΡΑΕΚ στις 29 Ιουνίου 2018.
Η αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ έλαβε μέτρα για
απορρόφηση της αύξησης που προκύπτει στους
επιχειρηματικούς καταναλωτές Διατίμησης 40 (τις
επιχειρήσεις με εγκεκριμένη ισχύ 1000 κVA και άνω)
και Διατίμησης 50 σε προσωρινή βάση και μέχρι το
άνοιγμα της αγοράς. Οι αυξήσεις αυτές καταγράφονται στη ρυθμιστική απόφαση 97/2017 στην παράγραφο 14 (Έγκριση των Διατιμήσεων της ΑΗΚ για
την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021).
Ταυτόχρονα όμως διατύπωσε τις ανησυχίες των
μελών για το γεγονός ότι τελικά επιβλήθηκαν αυξήσεις σε επιχειρηματικούς πελάτες και ότι η παρεχόμενη έκπτωση είναι προσωρινή, δηλαδή είτε με
τη λειτουργία της αγοράς ή για περίοδο τεσσάρων
χρόνων.
Το γεγονός ότι προέκυψαν αυξήσεις στους επιχειρηματικούς πελάτες οφείλεται κατά την άποψή του
ΚΕΒΕ στο γεγονός ότι οι νέες διατιμήσεις στηρίζονται σε παραδοχές (π.χ. θερινή περίοδος και περίοδος αιχμής) που δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και για τα οποία το Επιμελητήριο είχε
κάνει αναφορά κατ΄επανάληψη.
Τα Επιμελητήρια είχαν κατ’ επανάληψη εκφράσει
τις απόψεις τους για τις προτεινόμενες νέες διατιμήσεις και κυρίως η ανησυχία του μήπως τελικά οι
επιχειρηματικοί πελάτες υποστούν αυξήσεις, που
θα καθιστούν τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές. Τα Επιμελητήρια εξέφρασαν τις ανησυχίες
τους για τις νέες διατιμήσεις και στα πλαίσια τη δημόσιας διαβούλευσης κατά τα τέλη 2016.
Οι κύριες επισημάνσεις του ΚΕΒΕ εστιάζονται στα
ακόλουθα στοιχεία/παραδοχές:
α) Η περίοδος αιχμής καθορίζεται μεταξύ 9.0023.00 ενώ από το γράφημα γραμμών (Πηγή: Έκθεση «Εισήγηση Διατιμήσεων με βάση την Ρυθμιστι-
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κή Απόφαση της ΡΑΕΚ», Σύνοψη, Οκτώβριος 2016,
εικόνα 1, Σελ. 3,) προκύπτει ότι αυτή θα έπρεπε
να είναι πιο περιορισμένη και να κυμαίνεται μεταξύ 10.00-20.00.

κών διατιμήσεων θα έχει πολλαπλασιαστική αρνη-

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξημένη χρέωση για
τις επιχειρήσεις την ώρα που δεν επιβαρύνουν
αυτές το σύστημα παραγωγής.

ανάλογες ρυθμίσεις για να αναπροσαρμοστούν στα

β) Πρόσθετα, με βάση το πιο πάνω γράφημα γραμμών διαπιστωνεται ότι οι καμπύλες με ψηλό οριακό κόστος αναφέρονται σε τρεις μήνες (υπάρχουν
τρεις και όχι τέσσερεις γραμμές). Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γράφημα (εικόνα 2) όπου
διαφαίνεται ότι το εποχικό μοτίβο οριακού κόστους παραγωγής είναι ψηλό μόνο τον Αύγουστο
και Σεπτέμβριο. Σημειώνεται επίσης ότι ο πλείστος Ιούλιος είναι πιο χαμηλός από τον Ιανουάριο
όσον αφορά το εποχιακό μοτίβο κόστους παραγωγής.
Ως εκ τούτου κακώς η θερινή περίοδος είναι 4 μήνες αλλά έπρεπε να είναι μόνο 2 μήνες. Το γεγονός αυτό και πάλι οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
επιχειρήσεις χρεώνονται τουλάχιστον δύο πρόσθετους μήνες με αυξημένη διατίμηση χωρίς να
ευθύνονται για αυτή την αύξηση.
γ) Τα δύο προαναφερθέντα γραφήματα επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι οι επιχειρήσεις που
επιβαρύνουν την καμπύλη φορτίου.
δ) Τέλος τα Επιμελητήρια είχαν προειδοποιήσει για
την επιθυμία τους να καταργηθεί η χρέωση της
μέγιστης ζήτησης αλλά αυτό να μην οδηγήσει
σε αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις, κάτι το
οποίο τελικά επιβεβαιώνεται.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η παράληψη των πιο πάνω
επισημάνσεων αλλοίωσαν τη δομή και τον τρόπο
υπολογισμού των διατιμήσεων οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος για την κάθε
κατηγορία πελατών. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται με σταθερό ωράριο και
φορτίο τιμωρούνται, ενώ οι καταναλωτές που επιβαρύνουν το σύστημα απρογραμμάτιστα και περιστασιακά (π.χ. οικιακοί) επιβραβεύονται με χαμηλότερες διατιμήσεις.
Οι διατιμήσεις δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος που δημιουργούν κάποιες κατηγορίες
πελατών (όπως οικιακοί) και αυτό το κόστος μεταφέρεται στις επιχειρηματικές και άλλες διατιμήσεις,
με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την οικονομία
του τόπου καθώς η επιβάρυνση των επιχειρηματι-

τική επίδραση στην οικονομία.
Γι’αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της
κοστοστρέφειας των διατιμήσεων και να γίνουν οι
ορθά επίπεδα και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε
αύξηση στις διατιμήσεις για τις επιχειρήσεις. Ως
πρώτο βήμα θα πρέπει να διασφαλιστεί η παραχώρηση έκπτωσης για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια
και σε μεγαλύτερη ένταση.
Η αντιπροσωπεία δήλωσε ότι μέσα από τη διαχρονική συνεργασία του ΚΕΒΕ και της ΡΑΕΚ και με δημιουργικό διάλογο θεωρεί ότι μπορούν να εξευρεθούν λύσεις για μετριασμό των επιπτώσεων που
έχουν προκληθεί από τις νέες διατιμήσεις.
Μελέτη για Αξιολόγηση του Θεσμού των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών
Το

Υπουργείο

χανίας

και

Ενέργειας,

Τουρισμού

Εμπορίου,

ανέθεσε

στον

ΒιομηΟίκο

PricewaterhouseCoopers Ltd την εκπόνηση Μελέτης
για την «Αξιολόγηση του θεσμού των Κυβερνητικών
Βιομηχανικών Περιοχών».
Η Μελέτη αξιολόγησε το βαθμό επίτευξης των αρχικών στόχων ίδρυσης των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών, τη διαδικασία διάθεσης και διαχείρισης τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτές.
Επιπρόσθετα, σαν μέρος της μελέτης δόθηκαν εισηγήσεις για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του θεσμού
προς όφελος της οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία συστήνοντας ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τον
ίδιο το Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλο Ε. Αγκαστινιώτη καθώς και τον κ. Ανδρέα Ανδρέου, Διευθυντή Βιομηχανίας ΚΕΒΕ, και κ. Ανδρέα Αντωνιάδη,
Διευθυντή Βιομηχανίας ΕΒΕ Λευκωσίας.
Το ΚΕΒΕ τόνισε εμφατικά τα προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές, όπως είναι:
• η ανάγκη για επέκταση του χρονικού ορίζοντα
των συμβάσεων πέραν των 99 (3χ33) ετών για διασφάλιση της επένδυσης και της υποθήκης,
• η δυνατότητα έγκαιρης ανανέωσης των συμβάσεων για να αποφεύγονται τα προβλήματα με τις
τράπεζες και υποθήκες,
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• η δυνατότητα υπενοικίασης/πώλησης μέχρι και
την τελευταία μέρα της σύμβασης,
• οι χρονοβόρες διαδικασίες και ψηλό κόστος για
αλλαγή χρήσης,
• οι ελλείψεις σε έργα υποδομής (δρόμους, πεζοδρόμια, φωτισμός, περίφραξη, χώροι στάθμευσης
κλπ),
• οι ελλείψεις σε υπηρεσίες όπως ασφάλεια/αστυνόμευση, καθαριότητα κλπ,
• η ανάγκη αυξημένους πολεοδομικούς συντελεστές (ύψος, κάλυψη, δόμηση κλπ),
• η ανάγκη για προστασία των βιομηχανικών περιοχών από την επέλαση των οικιστικών αναπτύξεων.
Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα
στην Κύπρο
Συνεδρίασε εκ νέου στις 13 Απριλίου 18 η Επιτροπή
Συντονισμού και Παρακολούθησης της Πολιτικής
για την Επιχειρηματικότητα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού και από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε ο Ανδρέας Αντωνιάδης Διευθυντής Βιομηχανίας του Επιμελητηρίου Λευκωσίας, ο
οποίος διορίστηκε υπό την ιδιότητά του ως εμπειρογνώμονας στην αρμόδια Επιτροπή Συντονισμού
και Παρακολούθησης της Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα που ενεκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων
που προωθεί η κυβέρνηση, η επιχειρηματικότητα
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους βασικούς άξονες
επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας
του τόπου. Η δημιουργία περισσότερων βιώσιμων
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στην
τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία θα
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας.
Η Δήλωση, η οποία εντάσσεται στο νέο μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται μέσα από το Σχέδιο Δράσης
για την Ανάπτυξης, προτείνει ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις στηριζόμενες στην καινοτομία,
την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Οι δράσεις συνοψίζονται σε ένα
Σχέδιο Δράσης με ορίζοντα υλοποίησης το 2020 και
επικεντρώνονται στους ακόλουθους τέσσερις γενι-

κούς στόχους:
1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας
3. Στήριξη της επιχειρηματικότητας
4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Κόστος Ενοικίων σε Βιομηχανικά Τεμάχια Κρατικής Ιδιοκτησίας σε Βιομηχανικές Ζώνες
Παραμένει το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε
με τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες ιδιαίτερα με
την αναθεώρηση των αξιών της γης ιδιαίτερα κατά
την περίοδο 2008-2010.
Παρά τη μείωση του ποσοστού επί της αξίας της γης
από 5%–7% σε 1%–3,5%, εντούτοις λόγο του τρόπου
υπολογισμού από το Κτηματολόγιο της αγοραίας
αξίας της γης (που αυξάνει το κόστος της γης) τα
ενοίκια αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2010 στις περιπτώσεις αναθεώρησης των ενοικίων ή ανανέωσης
των συμβάσεων.
Παρά τις έντονες παραστάσεις προς τα αρμόδια
Υπουργεία και Υπηρεσίες, εντούτοις το θέμα δεν
έχει επιλυθεί.
Επέκταση της Χρονικής Περιόδου των Μισθώσεων σε Βιομηχανικά Τεμάχια στις Βιομηχανικές
Περιοχές
Πάγιο αίτημα τόσο του ΕΒΕ Λευκωσίας όσο και των
υπόλοιπων τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ είναι να επιτρέπεται η ανανέωση των μισθώσεων για
τρεις επιπρόσθετες περιόδους των τριάντα τριών
ετών, δεδομένου ότι ο μισθωτής συμμορφώνεται με
τους Κανονισμούς και τη Νομοθεσία.
Η Νομοθεσία που διέπει τη μίσθωση κρατικών τεμαχίων μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές Περιοχές
«Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίμηση) Νόμος», προβλέπει ότι η εκμίσθωση
των τεμαχίων δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα τρία
χρόνια δίνοντας το δικαίωμα στον Υπουργό να μπορεί να ανανεώνει τη σύμβαση για δεύτερη και τρίτη
περίοδο εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Για το θέμα αυτό το αρμόδιο Υπουργείο έχει αποστείλει προς τον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ρύθμιση που να
επιτρέπει την επέκταση των μισθώσεων πέραν των
99 χρόνων ή τουλάχιστον για ακόμα τρεις (3) περιόδους ώστε να μην παρουσιάζονται περιορισμοί
στις περιόδους ανανέωσης των μισθώσεων. Το θέμα
αυτό περιλήφθηκε και στην μελέτη των εμπειρογνωμόνων για τις βιομηχανικές Περιοχές.
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Εννοείται ότι όλα τα πιο πάνω θα ισχύουν μόνο

προϊόντων , τις ονομασίες, μέχρι και τις μοναδικές

στις περιπτώσεις που ο μισθωτής ανταποκρίνεται

διαδικασίες που ακολουθούν. Έγινε επίσης, αναφο-

στις υποχρεώσεις του όπως αυτές πηγάζουν από

ρά

τη σύμβαση μίσθωσης που έχει υπογράψει με το

όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ομιλητές αποτύπω-

Υπουργείο.

σαν με σαφήνεια τις διαφορές μεταξύ Εμπορικών

στην ανάγκη για προστασία τόσο σε Κυπριακό

Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων, αλλά και άλλων μορφών προστασίας των επιχειρήσεων.
Ακολούθησε συζήτηση

όπου οι εκπρόσωποι των

επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν ιδέες αναφορικά με τα
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property
Office - EUIPO) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την
εγγραφή και προστασία των Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων και των Κοινοτικών Βιομηχανικών
Στιγμιότυπο από την Συζήτηση

Σχεδίων. Το κλιμάκιο του EUIPO αποτελείτο από

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το Γραφείο

Προσφυγών, κα Μαρία Μπρά Μέλος του 2ου Τμή-

Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-

ματος Προσφυγών, κ. Δημήτρη Ανδριανόπουλο Επι-

σης

κεφαλής της ομάδας για Σχέδια και Υποδείγματα και

τον κ. Θεόφιλο Μαργέλλο, Πρόεδρο του Τμήματος

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 31
Οκτωβρίου 2017 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η
οποία διοργανώθηκε από το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίση-

τον κ. Κώστα Μήτρου, Εξεταστή. Το κλιμάκιο συνοδευόταν από τον κ. Σπύρο Κόκκινο, Έφορο Εταιρειών και την κα Στάλω Παπαϊωάννου, Προϊστάμενη
του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

μου Παραλήπτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος

το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊ-

Βιομηχανίας κ. Κώστας Ζορπάς, ο Πρώην Πρόεδρος

κής Ένωση ( EUIPO).

κ. Κώστας Γεωργαλλής, το Μέλος Δήμος Δημοσθέ-

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διοργανώθηκε
με σκοπό την ενημέρωση των Κυπριακών Επιχειρήσεων για το σύστημα προστασίας των Ευρωπαϊκών
Εμπορικών Σημάτων (European Trade Marks) καθώς
και το Κοινοτικό Σχέδιο (Community Design).
Αντιπροσωπεία

του

Επιμελητηρίου

νους, εκπρόσωποι βιομηχανιών αλλά και φορέων
υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, ο Γραμματέας/Διευθυντής και ο Διευθυντής Βιομηχανίας.
Συνάντηση με Ευρωπαϊκό Κλιμάκιο
Συνάντηση με κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λευκωσίας,

είχε στις 11 Οκτωβρίου 2017 το ΕΒΕ Λευκωσίας το

αφού καλωσόρισε το κλιμάκιο και ευχαρίστησε τους

οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διμερείς συναντή-

ξένους ομιλητές για την παρουσία τους, αλλά και

σεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.

τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών για την άψογη συνεργασία στη διοργάνωση της συνάντησης, αναφέρθηκε
στην σημασία των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και στην προστασία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους για εξωστρέφεια αλλά
και προώθηση των εξαγωγών.

Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί
μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο
καλύπτει τρεις τομείς συντονισμού της οικονομικής
πολιτικής, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εστιά-

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν τα θέματα

ζοντας στην προώθηση της ανάπτυξης και της απα-

διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν πρακτι-

σχόλησης σύμφωνα με την «Ευρώπη 2020», τις δη-

κές πτυχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως

μοσιονομικές πολιτικές και πρόληψη υπερβολικών

τον σχεδιασμό προϊόντων, τις συσκευασίες των

μικροοικονομικών ανισορροπιών.
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Η συνάντηση στη Λευκωσία επικεντρώθηκε σε θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης
για την πόλη και επαρχία Λευκωσίας. Επίσης ανταλλάχθηκαν απόψεις αναφορικά με τα θέματα βιομηχανικής πολιτικής και επενδύσεων.
Έγινε αναφορά και στα θέματα έρευνας και καινοτομίας και αναπτύχθηκε εν εκτάσει η πρόταση του
ΕΒΕΛ για προώθηση της Λευκωσίας ως Περιφέρεια
Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας στα πρότυπα των
Innovation Districts στο εξωτερικό.
Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέστησαν οι κ.κ.
Στρατής Καστρισιανάκης, Χρίστος Πασχαλίδης και η
κα. Άννα Νιέτο. Στη συνάντηση το ΕΒΕ Λευκωσίας
εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Βιομηχανίας κ.
Ανδρέα Αντωνιάδη.

Με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (SRSS)

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ
Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) επισκέφτηκαν την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 το ΕΒΕ Λευκωσίας με σκοπό
την ενημέρωση για το ρόλο της Υπηρεσίας Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια των
προσπαθειών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
Την ομάδα του SRSS αποτελούσαν η κα. Ariane De
Dominicis και ο κ. Στρατής Καστρισιανάκης, ενώ από
το ΕΒΕ Λευκωσίας τους εκπροσώπους υποδέχθηκε ο
κ. Ανδρέας Α. Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας.
Η Υπηρεσία Στήριξης SRSS συντονίζει και παρέχει
εξειδικευμένη τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη της
ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η στήριξη παρέχεται ιδίως
μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Στόχος είναι η παροχή
βοήθειας στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργή-

σουν αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα
πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται
η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ευνοϊκών
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Τέλος, οι εκπρόσωποι του SRSS αναφέρθηκαν στους
τομείς στήριξης στους οποίους επικεντρώνεται η
υπηρεσία τους και στα είδη μέτρων/πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνει.

Ειδικά θέματα
Βιομηχανικών Ζωνών
και Περιοχών
Η Λευκωσία είναι η Επαρχία με τη μεγαλύτερη βιομηχανική υποδομή. Στις τρεις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές εξακολουθούν να παρατηρούνται
ελλείψεις σε σημαντικά έργα υποδομής (π.χ. χώροι
στάθμευσης, πεζοδρόμια, οδοδείκτες/πινακίδες,
φωτισμός, εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς
προσβασιμότητας, περίφραξη με σύνδεση με αποχετευτικό, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) και
σε υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως καθαριότητα,
αστυνόμευση/ασφάλεια και πυρόσβεση.
Στη Λευκωσία είναι επίσης χωροθετημένες 17 Βιομηχανικές Ζώνες καθώς και αριθμός βιοτεχνικών
περιοχών/ζωνών όπου παρατηρούνται πανομοιότυπα προβλήματα όπως και στις Βιομηχανικές Περιοχές. Οι ελλείψεις σε υποδομές στις Βιομηχανικές
Ζώνες περιλαμβάνουν πρόσθετα και την ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα και τη χάραξη
εσωτερικού δικτύου.
Η αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί συστηματικά τα προβλήματα
που αφορούν τις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και
συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, 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 με τη συμμετοχή
εκπροσώπων εταιρών μελών που δραστηριοποιούνται στις τις πλείστες από τις Βιομηχανικές Ζώνες/
Περιοχές.
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μάτων και καλύτερος συντονισμός αναμεταξύ του
Δήμου Γερίου, των βιομηχάνων και του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Στις 18 Ιουνίου 2018 η Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου είχε νέα συνάντηση με το Δήμαρχο Γερίου κ. Νεόφυτο Παπαλαζάρου
στην οποία παρέστη και ο Διευθυντής Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Γερίου

Παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά έργα στις
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές αλλά λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού δεν προβλέπονται σημαντικά νέα έργα υποδομής για τα επόμενα χρόνια.
Συνάντηση με το Δήμαρχο Γερίου για τα προβλήματα στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου
Μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με το Δήμαρχο Γερίου κ. Νεόφυτο Παπαλαζάρου, και άλλους
υπηρεσιακούς παράγοντες, είχε στις 13 Οκτωβρίου
2017 αντιπροσωπεία βιομηχάνων που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου που συνοδευόταν από το Διευθυντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα προβλήματα στην οδική ασφάλεια λόγω του ακατάλληλου σχεδιασμού του κεντρικού οδικού άξονα, στην ελλιπή σήμανση οδών, στην
έλλειψη οδικού φωτισμού, καθώς και στο γεγονός
ότι ορισμένα υποστατικά εξακολουθούν να μην εξυπηρετούνται από ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.
Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη τοποθέτησης κυρτωμάτων, για να μειώνουν την ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων, για τα οποία απαιτείται ειδικός
σχεδιασμός ώστε να μην προκαλείται ζημιά στα
εμπορευματοκιβώτια.
Σημειώθηκαν τα προβλήματα στην καθαριότητα της
Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου και ειδικά με τα χόρτα
παρά του οδικού δικτύου όσο και με την σπορά
σπαρτών μέχρι τις περιφράξεις των υποστατικών.
Αναφέρθηκαν επίσης παράπονα από βιομήχανους
για το ύψος των φορολογιών που καταβάλλουν (π.χ.
άδεια υποστατικού) αλλά και για την καταβολή των
τελών σκυβάλων παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές δεν γίνεται αποκομιδή οικιακών σκυβάλων.
Τέλος συμφωνήθηκαν από κοινού δράσεις για την
αποτελεσματική προώθηση των πιο πάνω προβλη-

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης σύσκεψης στις 13 Οκτωβρίου 2017 με σκοπό
την τροχοδρόμηση λύσεων στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες στη
Βιομηχανική Ζώνη Γερίου με κύριο θέμα το ελλιπές
οδικό δίκτυο αλλά και τις ελλείψεις έργων οδικής
ασφάλειας στις συμβολές της Λεωφόρου Μεγάλου
Αλεξάνδρου με την οδό Δημήτρη Βικέλα και την οδό
25ης Μαρτίου.
Τέλος ακολούθησε νέα σύσκεψη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 όπου παρουσιάστηκαν από τους μελετητές
τα σχέδια επί χάρτου.
Ενέργειες για τον οδικό άξονα Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών και Γερίου
Ο δρόμος προσπέλασης στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου που διαπερνά από τον Δήμο Λατσιών αντιμετωπίζει προβλήματα σε δύο σημεία καθιστώντας
τον ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους διερχόμενους
καθώς έχουν καταστεί σχεδόν εβδομαδιαία τα τροχαία δυστυχήματα.
1. Το πρώτο σημείο αφορά τη Συμβολή στη Μεγάλου
Αλεξάνδρου με 25η Μάϊου, όπου υπήρξε παλαιότερα και θανατηφόρο δυστύχημα. Δεν είναι ικανοποιητική η ορατότητα της συμβολής και δίνει την
εντύπωση στους οδηγούς ότι είναι μια μεγάλη ευθεία και τρέχουν με αποτέλεσμα τα δυστυχήματα.
2. Το δεύτερο σημείο αφορά στη συμβολή Μεγάλου
Αλεξάνδρου και Φιλίππου με Δημήτρη Σταύρου
και Ιδαλίου, όπου ερχόμενοι από τη Βιομηχανική
Ζώνη Γερίου τα οχήματα ανεβαίνουν το ύψωμα,
αλλά δεν υπάρχει ορατότητα της συμβολής που
είναι ακριβώς στην κορυφή του υψώματος και για
αυτό υπάρχουν δυστυχήματα. Σημειώνεται ότι είναι μειωμένη η ορατότητα για τους οδηγούς που
διασταυρώνουν την Ιδαλίου με Δημήτρη Σταύρου,
κυρίως λόγω της ύπαρξης του ψηλού αναχώματος
και στις δύο πλευρές του δρόμου.
Και για τα δύο πιο πάνω σημεία έχουν γίνει σχεδιασμοί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αλλά μέχρι
στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί. Δυστυχώς η αυξημέ-
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Βιομηχανική περιοχή Λατσιών

νη συχνότητα δυστυχημάτων επιβάλλει την άμεση
υλοποίηση τους πριν θρηνήσουμε εκ νέου θύματα.
Για το θέμα αυτό υπήρξαν παραστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο και στο Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Προβλήματα στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου
Το ΕΒΕ Λευκωσίας προέβη εκ νέου σε παραστάσεις
για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη σύνδεση των βιομηχανικών υποστατικών με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Το θέμα τέθηκε και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Στις 4 Μαϊου 2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού για το οδικό δίκτυο της Βιομηχανικής
Ζώνης Παλιομετόχου, στην οποία συμμετείχε ο κ.
Χαράλαμπος Χαραλάμπους προϊστάμενος της Υπηρεσίας Βιομηχανίας, ο κοινοτάρχης Παλιομετόχου,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Βιομηχάνων
ΕΒΕΛ κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Υπηρεσίες και
Τουρισμός
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Ο Τομέας των Υπηρεσιών εξακολουθεί να κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην οικονομία του τόπου, παρουσιάζοντας μάλιστα και αύξηση σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Κατά το έτος 2017 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σημείωσε αύξηση της τάξης
του 5,8%.
Σύμφωνα με τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία
και σε τρέχουσες τιμές αγορά το 2017 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στα €19.570,9 εκ. έναντι
€18.490,2 εκ το 2016. Το μερίδιο του τριτογενούς
τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο
86,7% σε σύγκριση με συνεισφορά 2,0% του πρωτογενούς και 11,3% του δευτερογενούς τομέα.

Η Λαϊκη Γειτονιά στη Λευκωσία

συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για
αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής και εκτέλεσης έργων βελτίωσης, προβολής της Λευκωσίας και
προώθησης της ως τουριστικό προορισμό.

Τουρισμός
Το 2017 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά για τη τουριστική βιομηχανία αναδεικνύοντας για ακόμη μια
χρονιά τον ζωτικό ρόλο που παρουσιάζει ο τουρισμός για την οικονομία του τόπου.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής
βιομηχανίας για το 2017 κατέδειξαν αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Συγκεκριμένα οι αφίξεις τουριστών το 2017 έφθασαν τα 3.652,07 εκ. σημειώνοντας αύξηση 14,6% σε
σύγκριση με το 2016. Η αύξηση των αφίξεων συνοδεύτηκε με αύξηση των εσόδων αφού για το 2017
τα έσοδα από το τουρισμό ανήλθαν €2,639.1 σε σύγκριση με €2.363.4 δις την αντίστοιχη περίοδο του
2016 σημειώνοντας αύξηση 11,7%.
Το 2018 αναμένεται ότι θα είναι καλύτερο για τον
κυπριακό τουρισμό μα ακόμα πιο ψηλές επιδόσεις
τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. Οι επιτυχίες
αυτές όμως δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να μας
εφησυχάσουν.
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 η επαρχία Λευκωσίας απορρόφησε περίπου το 5,7% των αφίξεων παγκύπρια κατά το έτος
2017 με το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων στην
πρωτεύουσα να σημειώνονται τους χειμερινούς μήνες.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια, πάντοτε σε

Έρευνα και καινοτομία
Πρόταση ΕΒΕΛ για ανάδειξη της Λευκωσίας ως
Περιφέρεια για Γνώση, Έρευνα και Καινοτομία
Το ΕΒΕ Λευκωσίας νιώθει δικαιωμένο για το γεγονός
ότι από το 2016 ανέπτυξε πρωτοβουλία για ανάδειξη της Λευκωσίας ως Περιφέρεια γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας στα πρότυπα των Innovation
Districts που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ο τομέας
αυτός έχει δώσει μια σημαντική τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πόλης,
με αριθμό φοιτητών που ξεπερνά τις 30.000. Συναντούμε πλέον στη Λευκωσία φοιτητές από το Ισραήλ, Γερμανία αλλά και από τις ΗΠΑ, που φοιτούν
στις Ιατρικές σχολές της πρωτεύουσας.

Ο κ. Φίλιππος Πατσαλής

Σε αυτό το σημείο το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει και
στηρίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για σύσταση
του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατη εξέλιξη για το
οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας στον τόπο
μας. Εξαίρει το διορισμό του κ. Φίλιππου Πατσαλή,
ως Επικεφαλή του Συμβουλίου, καθώς διαθέτει τις
κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες για το σχεδιασμό
ολοκληρωμένης στρατηγικής για έρευνα και καινο-
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τομία στην Κύπρο.

ξεις παρόμοιου τύπου έρευνας και καινοτομίας.

Οι υποδομές στη Λευκωσία που σχετίζονται με θέματα Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας ενισχύονται
καθημερινά με θεαματικούς ρυθμούς, όσο και οι
υποστηρικτές υπηρεσίες. Βλέπουμε επεκτάσεις στις
κτιριακές υποδομές των Πανεπιστημίων με νέες
σχολές, στους χώρους φιλοξενίας startups αλλά και
στον αριθμό φοιτητικών εστιών σύγχρονων προδιαγραφών, βιβλιοθηκών κλπ.

Η Κυβέρνηση πρέπει να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης προς τη Λευκωσία και με αποφασιστικότητα να δώσει φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα (όπως έγινε στις άλλες πόλεις με τα αεροδρόμια,
τις μαρίνες, τα γήπεδα γκολφ κ.α.) ούτως ώστε να
ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας αλλά και υπόλοιποι φορείς να εντατικοποιήσουν τις πρωτοβουλίες
στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης.

Πρόσφατα έχει εξαγγελθεί η επέκταση των υποδομών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.
Επίσης υπογράφηκαν τα συμβόλαια απόκτησης του
ακινήτου της «Στοάς» στην εντός των τειχών πόλη,
από το Δήμο Λευκωσίας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Αριστείας RISE
(Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή
Συστήματα και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες) μαζί
με την παλιά Δημοτική Αγορά.

Η δραστηριοποίηση στους τομείς αυτούς της έρευνας και καινοτομίας δίδει μια σημαντική διέξοδο
στη Λευκωσία στην προσπάθεια για αναζήτηση ενός
νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα την
εκσυγχρονίσει και αναζωογονήσει.

Η Λευκωσία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
πόλη παρουσιάζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις
υποδομές έρευνας και καινοτομίας. Αναφέρονται
ενδεικτικά τα 5 Πανεπιστήμια, τα πολλά νοσοκομεία
και κλινικές, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
(ορισμένα από τα οποία αποτελούν κέντρα αριστείας), οι εταιρείες πληροφορικής, η μεγάλη βιομηχανική βάση, το Διοικητικό Κέντρο και τα κεντρικά
γραφεία πολυεθνικών και ημεδαπών επιχειρήσεων.
Παράλληλα σημειώνεται η δημιουργία κέντρων για
νεοφυείς επιχειρήσεις και η ύπαρξη εκκολαπτηρίων
επιχειρήσεων και κέντρων καινοτομίας.
Η συνύπαρξη όλων αυτών των υποδομών, φορέων
και δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα πρόσφορο
περιβάλλον για την έρευνα και καινοτομία στη Λευκωσία και αποτελούν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πόλης, η οποία μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή και στην προώθηση
των στόχων του εθνικού σχεδιασμού για έρευνα και
καινοτομία στην Κύπρο.
Αντίθετα με τα απομονωμένα συμπλέγματα ερευνητικών σιλό του παρελθόντος, η σημερινή ανάγκη των ανοικτών συστημάτων καινοτομίας είναι
για ζωντανές κοινότητες έρευνας και καινοτομίας,
όπως είναι οι συνοικίες/περιφέρειες καινοτομίας
(innovation districts) που ακμάζουν σε πολλές πόλεις
στο εξωτερικό, όπως είναι η Βοστώνη, η Στοκχόλμη
και η Βαρκελώνη. Η Λευκωσία με όλες τις υποδομές
που διαθέτει και τον τρόπο που είναι χωροταξικά
τοποθετημένη αποτελεί ιδανικό μέρος για αναπτύ-

Το όραμα είναι όπως η Λευκωσία εξελιχθεί σε μια
περιφέρεια/ζώνη έρευνας και καινοτομίας που θα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και Νότια Ευρώπη.
Γι’ αυτό και το ΕΒΕ Λευκωσίας ετοίμασε ολοκληρωμένη πρόταση για ανάδειξη της Λευκωσίας σαν Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας.
Η πρόταση αυτή εμπίπτει μέσα στο Εθνικό Πλαίσιο
για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
στην Κύπρο που ετοίμασε η Εθνική Επιτροπή Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Συ-

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
νάδει επίσης με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και την προωθούμενη Δήλωση Πολιτικής
«Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην
Κύπρο», ιδιαίτερα όσον αφορά με την Επιχειρηματική Καινοτομία.
Η πρόταση έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής στον
Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, στο Δήμο Λευκωσίας, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Πολι-
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τική για Επιχειρηματικότητα).
Την πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Λευκωσίας ως περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας στηρίζουν με την υπογραφή σχετικής Χάρτας
Συνεργασίας πέραν των 35 φορέων, οργανώσεων
και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Λευκωσίας και περιλαμβάνουν Δημοτικές Αρχές, τα 5
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και
επιχειρήσεις τεχνολογίας καθώς και κυβερνητικές
υπηρεσίες.
Συνέδριο ΕΒΕ Λευκωσίας και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: «Investment and Investment
Finance: The Cypriot Case»
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας διοργάνωσε στις 31 Μαΐου 2018, στο
ξενοδοχείο Χίλτον, συνέδριο με θέμα «Investment
and Investment Finance: The Cypriot Case», με ευκαιρία την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την Κύπρο: 2017 EIB
Investment Report. Η ΕΤΕπ εκπροσωπήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της κ. Jonathan Taylor.
Το συνέδριο χαιρέτισε ο Υπουργός Οικονομικών,
κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε
τους δύο φορείς για τη διοργάνωση τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η διασφάλιση ενός
σταθερού φορολογικού πλαισίου, η συνετή και αξιόπιστη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και
η σωστή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
ώστε να υπάρχει ευνοϊκό κλίμα για την προσέλκυση
και ενθάρρυνση των επενδύσεων. Ο κ. Γεωργιάδης
ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) που παραμένει ένας δυνατός σύμμαχος στην
προσπάθεια της Κύπρου για ανάκαμψή και ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσα από την έμπρακτη συνεισφορά
της στους τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και έρευνας.
Ο κ. Taylor υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Έκθεσης στη Λευκωσία
τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο συνέδριο παρέχει
μια πολύτιμη ευκαιρία για τη συζήτηση επιτυχημένων παραδειγμάτων σε άλλα μέρη στην Ευρώπη
αλλά και για το που θα πρέπει η ΕΤΕπ να στοχεύσει
στις μελλοντικές της επενδύσεις στην Κύπρο.
Το Συνέδριο χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Στέλιος Αναστασιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας της
ΕΤΕπ και τόνισε τη μεγάλη συνεισφορά της Τράπε-

ζας στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Σημείωσε ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ στην Κύπρο ανήλθαν το 2017 σε 352 εκατ.
ευρώ, και επικεντρώθηκαν κυρίως στους τομείς των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την καινοτομία και τις
δεξιότητες, τις υποδομές και το περιβάλλον.
Στο Συνέδριο ανέλυσαν πτυχές της έρευνας αλλά και
τρέχοντα θέμα της οικονομίας υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕπ, όπως η Διευθύντρια του Τμήματος Οικονομικών της Τράπεζας κα Debora Revoltella, και
η Διευθύντρια Επιχειρήσεων της Τράπεζας, κα Anita
Fürstenberg, αλλά και κύπριοι και διεθνείς αξιωματούχοι και ακαδημαϊκοί. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 200 επιχειρηματίες, οικονομολόγοι,
ακαδημαϊκοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Υφυπουργείο Τουρισμού
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για
την ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού ολοκληρώνοντας ακόμα μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.
Η Κυπριακή Οικονομία είναι άρρηκτα συνυφασμένη
με τη τουριστική βιομηχανία και το Υφυπουργείο
Τουρισμού θα συμβάλει καθοριστικά στο να επιλυθούν διαχρονικά προβλήματα και να γίνει μια σωστή αναδιοργάνωση που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα άρχισει τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου 2019 και θα κληθεί να
υλοποιήσει την Εθνική στρατηγική Τουρισμού, η
οποία εκπονήθηκε από την Ισπανική εταιρεία “THR
Asesores en Turismo Hoteleria Recreacion S.A. “
όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις διαβουλεύσεις
όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέβαλε στην ετοιμασία μελέτης
και κατέθεσε απόψεις.
Συνοπτικά, το Υφυπουργείο Τουρισμού:
• Θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος και να ενισχύσει τη μεγάλη
προοπτική του τομέα του τουρισμού για την οικονομία
• Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί οριζόντιες πολιτικές
• Θα προσελκύει επενδύσεις με πολλαπλασιαστικά
οφέλη στην οικονομία και στη δημιουργία θέσεων
εργασίας
• Θα αξιολογεί και θα εκσυγχρονίζει συστηματικά
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τις διαδικασίες και το κανονιστικό νομοθετικό
πλαίσιο του τομέα
• Θα έχει εξουσίες να επιβάλλει καλύτερα την τουριστική νομοθεσία
Συνάντηση με κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου, Εκτελεστικό Σύμβουλο Κεντρικής Τράπεζας
Πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια είχε στα
πλαίσια της τακτικής συνεδρίας του, στις 2 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας, από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο της Κεντρικής
Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου.
Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου αυτή τη στιγμή το
ποσό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) αγγίζει το 50%, τη στιγμή που το ανώτατο αποδεκτό
όριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
είναι 10%. Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΔ στον Συνεργατισμό, αφορά στεγαστικά δάνεια, ενώ στην Τράπεζα
Κύπρου εταιρικά δάνεια. Εξηγώντας τις αιτίες αυτής
της κατάστασης, ο κ. Ηροδότου σημείωσε ότι αυτές
επικεντρώνονται κυρίως στο ότι δεν έγιναν αρκετές
κατασχέσεις, στην λανθασμένη ή μη επαρκή αναδιάρθρωση δανείων, αλλά και στις ανεπαρκείς συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και επιχειρηματιών. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη απαιτεί να δει σημαντική
μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ και κυρίως αισθητή
αλλαγή της τάσης αυτής μέσα στα επόμενα χρόνια
ώστε να αποφευχθεί η λήψη περαιτέρω δραστικών
μέτρων στο νησί. Τόνισε επίσης ότι σε σχέση με τα
ΜΕΔ όπως και το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών ενδείκνυται οι νόμοι να γίνουν πιο αυστηροί, αλλά και να επιταχυνθεί ο ρυθμός εκδίκασης
των υποθέσεων από τα δικαστήρια.
Ο κ. Ηροδότου δέχτηκε τα σχόλια και τις ερωτήσεις
των Μελών του Συμβουλίου και έγινε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα. Αρκετές
από τις εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίου θα
τεθούν από τον κ. Ηροδότου προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας με στόχο να βοηθηθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος.
Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθορά»
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του συζήτησε
το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Αναφοράς Πράξεων
Διαφθοράς Νόμος».
Το Νομοσχέδιο παρέχει προστασία σε όλα τα άτομα
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που κατέχουν πληροφορίες και αυτό είναι δυσλειτουργικό και πρέπει να περιοριστεί. Λόγω της φύσεως του ως παγκύπριο, το Επιμελητήριο παρέπεμψε
το θέμα στο ΚΕΒΕ με συγκεκριμένες εισηγήσεις και
σχόλια.
Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE
Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεδρία του στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ενημερώθηκε για το RISE που αποτελεί
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα σε Διαδραστικά Μέσα,
Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.
Στη Συνεδρία παρέστησαν ο Δρ Γιώργος Χρυσάνθου
Αναπληρωτής καθηγητής και Επιστημονικός Συντονιστής RISE, η κα Χάρις Θεοχάρους, Λειτουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στο Δήμο Λευκωσίας και
Συντονιστής RISE και η κα Μαρία Μαύρου, Συνεργάτιδα του Δήμου Λευκωσίας στο έργο RISE
Το RISE φιλοδοξεί να γίνει Κέντρο Διεθνούς Αριστείας στην Έρευνα και την Τεχνολογία στα διαδραστικά
μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Θα επικεντρωθεί ταυτόχρονα στην έρευνα και την μεταφορά τεχνολογίας και θα είναι ένα
κέντρο με προσβάσιμες διευκολύνσεις και υπηρεσίες, ανοικτό για συνεργασία με τους οικονομικούς/
επιχειρηματικούς φορείς του τόπου και τις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας ανέφερε ότι «σαν
ΕΒΕ Λευκωσίας τo 2016 είχαμε υποβάλει επιστολή
υποστήριξης και δέσμευση συνεργασίας με το RISE
καθώς η ιδέα αυτή συνάδει πλήρως με την πρωτοβουλία μας για προώθηση της Λευκωσίας σαν Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας».
Το έργο RISE θα στεγαστεί στον χώρο της παλαιάς
Δημοτικής Αγοράς στην εντός των τειχών Λευκωσία.
Στην ίδια περιοχή δημιουργείται παράλληλα και η
Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση της καρδιάς της Λευκωσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατ ευρώ.

Γενική Δράση
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Οργανισμός Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC)
στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του BECC
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Η οικονομία
της Ελλάδας, οι προοπτικές και οι προϋποθέσεις για
ένα επενδυτικό σοκ», στην οποία κατέθεσαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ελλάδος) κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (Ελλάδος) κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά κ. Δημήτρης Μαθιός και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς κ. Βασίλειος Κορκίδης.
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αλλά και να εισπράξει ιδέες και απόψεις, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την συνεργασία και τη δικτύωση,
να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τις
επιχειρήσεις της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, που αυτές κυριότερα αποτελούν τη μείζονα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.
Τους ομιλητές χαιρέτησε ο Πρόεδρος του BECC κ. JeanLouis Schibansky, ο οποίος μετέφερε αισιόδοξα μηνύματα για την Ελλάδα λέγοντας ότι συντρέχουν θετικοί
λόγοι για ανάκαμψη και επανεκκίνηση στις επενδύσεις.
Στη συνεδρία και την Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε ο
κ. Σωκράτης Ηρακλέους, Διευθυντής του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του BECC.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ομιλία του
υπογράμμισε ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα
έχουν βελτιωθεί δραματικά και ο λόγος γι’ αυτό είναι η
εμπιστοσύνη στην σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και η αναγνώριση των μοναδικών επενδυτικών
ευκαιριών που προσφέρονται.
Μιλώντας για την επενδυτική ανάκαμψη της χώρας ο κ.
Παπαδημητρίου ανέφερε ότι αυτή «οφείλεται στην επικέντρωση της κυβέρνησης στην νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία υιοθετείται σταδιακά ως πυξίδα
για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου»
το οποίο «βασίζεται στη δημιουργία ενός ευπρόσδεκτου περιβάλλοντος για επενδύσεις και προώθησης
των εξαγωγών για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη με επίκεντρο το υψηλής ειδίκευσης εργατικό
δυναμικό της χώρας».
Ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής
αναφέρθηκε στη σημασία που διαδραματίζει ο τομέας
της ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και
εξήρε τη σημασία και συμβολή του λιμανιού του Πειραιά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιώς κ.
Βασίλης Κορκίδης ανέφερε ότι είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που το Επιμελητήριο Πειραιά φιλοξενεί τη
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση, πρόσθεσε, δίνει ένα πρόσφορο έδαφος, ένα κατάλληλο βήμα ώστε να ακουστεί
η φωνή του επιχειρηματικού κόσμου, να προωθήσει,

Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ
Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ
Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, Α.Ε.
κ. Shmuel Revel είχε ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας, στις 5 Μαρτίου 2018. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας,
κ. Στέλιος Αναστασιάδης, η συνάντηση αποτέλεσε μια
εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σχέσεις Ισραήλ και Κύπρου σε διάφορους
τομείς, αλλά και εισηγήσεων για περαιτέρω συνεργασία
Λευκωσίας-Τελ Αβίβ κυρίως σε θέματα τεχνολογίας και
καινοτομίας.
Ο κ. Revel τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
είναι σε άριστο σημείο λόγω της καλής διαπροσωπικής
σχέσεις των ηγετών τους, της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενέργεια και ο τουρισμός, αλλά
και της συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλιτών
επιχειρηματιών. Τόνισε ωστόσο ότι η συνεργασία αυτή
μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο κυρίως στους
τομείς της καινοτομίας και των start ups, καθώς από τη
μια το Ισραήλ έχει την πείρα και την τεχνογνωσία χρό-
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νων όντας πρωτοπόρο σε αυτά τα θέματα και από την
άλλη η Κύπρος έχει το δυναμικό με πολύ καλά πανεπιστήμια και εξαιρετικούς επιστήμονες. Υπογράμμισε πως
οι δύο χώρες πρέπει να εκμεταλλευτούν την γεωγραφική εγγύτητα και να συνεργαστούν σε όλους αυτούς τους
τομείς που θα ωφελήσουν τους νέους.
Ακολούθησε συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την
επιχειρηματική κοινότητα της Λευκωσίας, αλλά και εισηγήσεις για ενδυνάμωση της συνεργασίας ΛευκωσίαςΤελ Αβίβ, όπως είναι η λειτουργία γραφείου του ΕΒΕ
Λευκωσίας στο Ισραήλ και αντίστοιχου γραφείου στη
Λευκωσία για συστηματικότερη προώθηση της επιχειρηματικής και επιστημονικής συνεργασίας των δυο μερών.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρέσβη για την πολύ καλή
συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του ΚΕΒΕ και της Πρεσβείας του Ισραήλ.

4η Έκθεση Middle East Franchise
Με στόχο την παρουσίαση των επιχειρηματικών και
επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η Κύπρος, το
ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην 4η Έκθεση «Middle East
Franchise» που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο στο Ντουμπάι.
Κατά τη διάρκεια της έκθεση αντιπροσωπεία του ΕΒΕ
Λευκωσίας ενημέρωσε τον επιχειρηματικό κόσμο του
εξωτερικού για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Λευκωσία ως κέντρο διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων.
Ακόμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις με ενδιαφερόμενους
για το θεσμό του franchise στην Κύπρο και διεθνώς
καθώς για το νομικό πλαίσιο που υπάρχει διεθνώς στη
χώρα μας.
To EBE Λευκωσίας υποστηρικτής σε εκδήλωση του
Επιμελητηρίου Νέων Λευκωσίας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο η συζήτηση
Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα “Business Success Stories
– The Real Version”. Την συζήτηση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Νέων Λευκωσίας (JCI Nicosia) και υποστηρικτής
ήταν το ΕΒΕ Λευκωσίας. Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης
ήταν οι επιχειρηματίες κ. Λύσανδρος Ιωάννου, CEO PHC
Franchised Restaurants Public Ltd και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Γιώργος
Ηρακλέους, Συνιδρυτής Αvoccarot και κ. Γιάννης Χατζηκωνσταντούρας, CEO Studentlife. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δημοσιογράφος κ. Σωκράτης Ιωακείμ.

Συνάντηση με Αντιπροσώπους
του Επιμελητηρίου της Χίου
Συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου
Τις προοπτικές συνεργασίας ιδιαίτερα όσον αφορά το
διμερές εμπόριο και τις εξαγωγές συζήτησαν αντιπροσωπείες των Επιμελητηρίων Λευκωσίας και Χίου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας
σε θέματα τουρισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η
καθιέρωση μιας πιο συστηματικής επικοινωνίας αναμεταξύ των δύο Επιμελητηρίων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του Επιμελητηρίου της Χίου ο Πρόεδρος κ. Παντελής Λεγάτος και ο
Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Καράλης. Εκ μέρους του ΕΒΕ
Λευκωσίας παρευρέθηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Επίτιμος Γραμματέας, Σωκράτης Ηρακλέους,
Διευθυντής ΕΒΕΛ, Ανδρέας Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας και η κα. Αντιγόνη Ηρακλείδου (ΕΤΑΠ).

Την Εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του JCI Nicosia
κ. Γιώργος Πολυκάρπου, ο Πρόεδρος του JCI Cyprus κ.
Γιώργος Δημητριάδης και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Μάριος Λένας. Ο κ. Γιώργος Πολυκάρπου ανάφερε ότι αυτή είναι η 1η εκδήλωση του
νεοσύστατου JCI Nicosia και ότι θα ακολουθήσουν και
άλλες, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και στα προβλήματα που αντιμετώπισε η γενιά 30-40. Ο αντιπρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Μάριος Λένας, τόνισε το έργο του
Επιμελητηρίου, όπως επίσης και στη στήριξη που παρέχει στο JCI Nicosia, ευελπιστώντας σε ακόμα καλύτερη
συνεργασία.
Στη συνέχεια έγιναν οι παρουσιάσεις από τους τρεις
κύριους ομιλητές και ακολούθησε συζήτηση με τους
παρευρισκόμενους συμμετέχοντες. Ο κ. Λύσανδρος
Ιωάννου μας μετάφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σήμερα αλλά και τον τρόπο
που οι millennials αντιμετωπίζουν την αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν οι επιχειρη-
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ματίες να αντιμετωπίσουν είναι να κατανοήσουν τους

μείο ΕΚΤ), έχει ύψος 7.3 εκατ. Ευρώ, και στόχο , μεταξύ

millennials και να συνεργαστούν με αυτούς. Παράλληλα

άλλων, την ένταξη φοιτητών στις επιχειρήσεις στο

χαρακτήρισε success stories τις επιχειρήσεις Avoccarot

πλαίσιο της προπτυχιακής τους φοίτησης ως μέρος του

και Studentlife. Ο κ. Γιάννης Χατζηκωνσταντούρας έκανε αναδρομή πως γεννήθηκε η ιδέα του Studentlife ενώ

προγράμματος σπουδών τους.

παράλληλα αναφέρθηκε στα θετικά και αρνητικά που

Η πρόθεση των Πανεπιστημίων ήταν να προχωρή-

ακόμα συνεχίζουν να κάνουν. Τέλος, ο κ. Γιώργος Ηρα-

σουν με την εξαγγελία του Προγράμματος Γραφείων

κλέους αναφέρθηκε στην ιδέα που ανέπτυξαν και πως
κατάφεραν να κερδίσουν τεράστιες επιχορηγήσεις ανά
το παγκόσμιο. Και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν ότι η
δύναμη των εταιρειών τους βρίσκεται στην ομάδα που
διαθέτουν.
Υποστηρικτές της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης,
εκτός από το ΕΒΕ Λευκωσίας ήταν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και η PHC Franchised Restaurants Public Ltd.

Διασύνδεσης και να γίνουν παρουσιάσεις σε όλες τις
πόλεις. Με παρότρυνση του ΕΒΕ Λευκωσίας αποφασίστηκε όπως γίνει αυτή η διερευνητική συνάντηση,
πριν την εξαγγελία του σχεδίου, για να ακουστούν οι
απόψεις των επιχειρήσεων καθώς αυτές είναι που θα
φιλοξενήσουν τους φοιτητές στις εταιρείες τους, και
που γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιες είναι οι ανάγκες
των επιχειρήσεων τους σε ανθρώπινο δυναμικό.
Επιθυμία όλων είναι η προώθηση ενός σχεδίου που θα
ανταποκρίνεται όσο τον δυνατόν καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει το σχέδιο να είναι τέτοιο ώστε να
αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις και να επιτύχει, παρά
να γίνουν οι διάφορες εξαγγελίες και να μην υπάρξει
ανταπόκριση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό

Στιγμιότυπο από τη Συνάντηση με Εκπροσώπους
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης, Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είχε συνάντηση με
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας για τα

Συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα Γρα-

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα του Υπουργείου Παιδείας,

φεία Διασύνδεσης με την αγορά Εργασίας

τα οποία λειτουργούν με επιτυχία εδώ και πέντε πε-

Συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύ-

Δρ. Μαρκάτζιης, είναι να προετοιμάσουν τους φοιτητές

πρου για τον τρόπο αποτελεσματικής λειτουργίας του
Γραφείου Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας είχε στη
συνεδρία στις 2 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας.

ρίπου χρόνια. Στόχος των Ινστιτούτων, όπως τόνισε ο
τους γα την αγορά εργασίας γι’ αυτό και τα προγράμματα που προσφέρονται διαμορφώνονται με βάση τις
ανάγκες τις αγοράς. Τα Προγράμματα αναγνωρίστηκαν
ως Τριτοβάθμια σε επίπεδο Diploma, ενώ η ποιότητα

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συνάντηση πα-

τους πιστοποιείται από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιό-

ρευρέθηκαν ο Δρ. Ανδρέας Αλεξάνδρου, Ακαδημαϊκός

τητας. Ο Δρ. Μαρκάτζιης σημείωσε ότι τα προγράμματα

Υπεύθυνος του Έργου Διασύνδεσης και Καθηγητής του
Τμήματος Μηχανολογίας / Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η κα Έλενα
Ζωμενή Ασσιώτη, Αν. Λειτουργός στο Πανεπιστήμιο Κύ-

αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, αλλά χρειάζεται περισσότερη συνεργασία από τις εταιρείες για την πρακτική
κατάρτιση των φοιτητών αλλά και για την παροχή συμ-

πρου.

βουλών και εισηγήσεων ως προς τις ανάγκες τις αγοράς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων

των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απάντησε

για το πρόγραμμα των Γραφείων Διασύνδεσης με την
αγορά εργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

Ο Δρ. Μαρκάτζιης άκουσε τα σχόλια και τις εισηγήσεις
τις ερωτήσεις τους.

Εσωτερικά Θέματα
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Αύξηση Μελών
Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το ΕΒΕ
Λευκωσίας στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και η συνεχής και έντονη δραστηριότητά του στην
προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των μελών
του, έχει επιτύχει να το αναβαθμίσει σε ένα σοβαρό
οργανισμό που εκπροσωπεί επάξια τον επιχειρηματικό
κόσμο της πόλης και επαρχίας της Λευκωσίας.
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• Οι Δείκτες Ποιότητας για το 2018 δείχνουν βελτίωση
σε θέματα εγγραφών και διαγραφών μελών. Το
προσωπικό συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να
αναβαθμίζει τις γνώσεις και εμπειρίες του.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα είναι έτοιμο για την μετάβαση στο
νέο πρότυπο ISO 9001:2015 στις αρχές του ερχόμενου
έτους.

Τούτο διαφάνηκε και από την αύξηση των νέων μελών
που ενεγράφησαν στη δύναμη του Επιμελητηρίου. Στο
χρόνο που μας πέρασε ενεγράφησαν στο Επιμελητήριο
μας 41 νέες εταιρείες.

Υπογραμμίζεται η δέσμευση της Διεύθυνσης και του
προσωπικού για την αποτελεσματική εφαρμογή των
συστημάτων ποιότητας καθώς επίσης και η άριστη
συνεργασία της διεύθυνσης και του προσωπικού κατά
τη διάρκεια της επιθεώρησης.

CYS EN ISO 9001:2008

Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει το ΕΒΕ Λευκωσίας
συνεχίζει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του
προτύπου CYS EN ISO 9001:2008.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συνέχισε να εκδίδει και κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο την Ενημερωτική Έκδοση
με τίτλο «Επιχειρηματικά Νέα του ΕΒΕ Λευκωσίας».
Πρόκειται για την ηλεκτρονική Εφημερίδα, η οποία
αποστέλλεται δωρεάν σε online 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.

Σύμφωνα με την αναφορά επιθεώρησης που έγινε στις
22 Ιουνίου 2017 οι αξιολογητές αναφέρουν τα εξής:
• Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολογήθηκαν
όλες οι τεκμηριωμένες διαδικασίες, τα αρχεία
εκπαίδευσης, τα αρχεία ανασκοπήσεων, εσωτερικών
επιθεωρήσεων, οι δείκτες παρακολούθησης και τα
μητρώα πελατών.
• Το Σύστημα Ποιότητας λειτουργεί σε ικανοποιητικό
βαθμό και υπάρχουν αρχεία για τις βασικές λειτουργίες
της εταιρείας όπως καθορίζουν οι καταγεγραμμένες
διαδικασίες.

Επιτροπές

Ετήσια Έκθεση ΕΒΕ Λευκωσίας 2017
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

					

Πρόεδρος:		Θεόδωρος Κρίγγου		

Πρόεδρος:		Στέλιος Αναστασιάδης

		
Μέλη:		Κώστας Ζορπάς

Πρώην Πρόεδρος:

		

Λύσανδρος Ιωάννου		

Κώστας Γεωργαλλής

Μαρίνος Καλλής		
Επίτ. Πρόεδροι:

Κώστας Κωνσταντινίδης

Νίκος Νουρής 		

Μάνθος Μαυρομμάτης 		

Παναγιώτης Παπαφιλίππου 		

Μιχαλάκης Μιχαηλίδης 		

Ιάκωβος Φωτιάδης		

Θεόδωρος Κρίγγου		

Χριστάκης Χαραλάμπους

Κώστας Ζορπάς
		Ευγένιος Ευγενίου
Έλενα Τάνου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ

Μάριος Λένας
Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Πρόεδρος:		Μάριος Λένας			
Μέλη :		Στέλιος Αναστασιάδης 		

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θεόδωρος Κρίγγου		
		Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Πρόεδρος:		Έλενα Τάνου			
Μέλη :

Κώστας Γεωργαλλής		

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μαρίνος Καλλής
		Άκης Κελεπέσιης			

Πρόεδρος:		Μάριος Λένας		

Θεόδωρος Κρίγγου
		Νίκος Λακούφης		

Μέλη:		Ευγένιος Ευγενίου			
Μαρίνος Καλλής		

		Χάρης Μιχαήλ			
Νίκος Νουρής

		Θεόδωρος Κρίγγου		
Χριστάκης Χαραλάμπους		

Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Χρίστης Χριστοφόρου

		Δημοσθένης Σεβέρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

		
Πρόεδρος:		Κώστας Ζορπάς		

Πρόεδρος:		Ευγένιος Ευγενίου		

Μέλη:		Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

Μέλη :		Γιάννος Αργυρού			

Κυριάκος Αγκαστινιώτης		

Δήμος Δημοσθένους		

Κώστας Γεωργαλλής

Άκης Κελεπέσιης

Δήμος Δημοσθένους		

Θεόδωρος Κρίγγου

Μαρίνος Καλλής		

Μάριος Λένας

Αντώνης Λατούρος			

Χάρης Μιχαήλ			

Ντίνος Μιτσίδης		

Νικόλας Σιακόλας			

		Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Παναγιώτης Φιλίμης		

Έλενα Τάνου			
Χρίστης Χριστοφόρου

		Αλέξης Χαραλαμπίδης		
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου
Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής και Ζώνης
Πρόεδρος:		Γιάννης Κωνσταντινίδης 		

Στροβόλου

Σωτήρης Κωνσταντίνου

Πρόεδρος:		Γιαννάκης Κατσιδιάρης
Μέλη:		Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

		Γιώργος Ροτσάκης		

		Κώστας Γεωργαλλής
		Γιάννης Κωνσταντινίδης
Φωτεινή Παπαβασιλείου
		Ντίνος Σπύρου		

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Ιδαλίου /
Πέρα Χωρίου Νήσου

		Έλενα Χαρτούτσιου		
Κρις Χριστοδούλου
				
Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών

Πρόεδρος:		Ντίνος Μιτσίδης		
Μέλη:		Κώστας Γεωργαλλής
Λάκης Ζωτιάδης		
Ανδρέας Ιωάννου		

Πρόεδρος		Νίκος Σωκράτους		

		Φαίδων Παπαδόπουλος

Γραμματέας:		Αντώνης Πρωτοπαπάς

		Γιώργος Τσακιστός

Ταμίας:		Ηλίας Ψημολοφίτης
Μέλη:		Πέτρος Χ’’ Γιάννης		

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης

		Σταύρος Χαραλάμπους

Καϊμακλίου/Παλλουριώτισσας

Τοπική Επιτροπή Έγκωμης

Πρόεδρος: 		Γιάννης Βαλανίδης		

Πρόεδρος:		Σάββας Βαρναβίδης		
Αλέξης Χαραλαμπίδης

Μέλη: 		Ανδρέας Αγρότης			

Χρυστάλλα Τσιούπη

Κώστας Καρσεράς 			

		Χριστάκης Σεζίδης		

Χρίστος Ζαννέτος 		
Παύλος Λοϊζου			

Τοπική Επιτροπή Παλαιομετόχου και

Δημοσθένης Σεβέρης

Κοκκινοτριμιθιάς
Πρόεδρος:		Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου

Μέλη:		Αγαθοκλής Αγαθοκλέους
Ανδρέας Ξιναρής		

Πρόεδρος :		Γιώργος Πέτρου		

		Μάριος Ξενοφώντος		
Ανδρέας Κυριακίδης		

			

Ανδρέας Κωνσταντινίδης		

Μέλη:		Μίκης Αργυρού

Πανίκος Παντελίδης		

		Ανδρέας Δουκανάρης		
Σταύρος Κουντούρης		
Παναγιώτης Λαμπρίδης		

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών
Πρόεδρος:		Δήμος Δημοσθένους

Μέλη:

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

		Ιάκωβος Φωτιάδης		
Πάνος Πέρος			
Ζήνωνας Μαρκίδης		

Παντελής Πασιάς

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 &
Oδός ∆εληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 889600
Φαξ: 22 667433
E-mail: reception@ncci.org.cy
Website: www.ncci.org.cy

