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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 1η Έκθεση 
Franchise που διοργάνωσε το ΕΒΕ 
Λευκωσίας, με στόχο να προωθήσει το 
θεσμό των Franchise επιχειρήσεων και 
να παρουσιάσει στους επιχειρηματίες 
όλα τα δεδομένα που αφορούν το 
σύγχρονο Franchise



Λεπτοµέρειες στη σελ. 3

∆ΙΑΒΑΣΤΕ

Κλιμάκιο της ΕΕ 
στο ΕΒΕ Λευκωσίας

σελ. 5

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη 
σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και την 
ταχεία απονομή δικαιοσύνης

σελ. 2



Αυστηρότερος έλεγχος στα 
προϊόντα με ελλιπή σήμανση

σελ. 2

Συσκέψεις στις Βιομηχανικές 
Περιοχές Λευκωσίας

σελ. 4

Συνάντηση µε τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης

Ανταλλάχθηκαν απόψεις στα πλαίσια της 
διαβούλευσης που έχει η ΡΑΕΚ με όλους 
τους φορείς/συμμετέχοντες για την αγορά 
ηλεκτρισμού

σελ. 4



Ανταλλαγή απόψεων µε τη ΡΑΕΚ 
για την αγορά ηλεκτρισµού
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Σ υνάντηση με τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης πραγμα-
τοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Λευκωσίας

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκω-
σία σε συνεδρία της ολομέλειάς του συνα-
ντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου με τον 
οποίο συζήτησαν θέματα τα οποία αφορούν 
τη σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και την 
ταχεία απονομή δικαιοσύνης.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι αποφασίστηκε η 
σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου μέσα στα 
πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονι-
σμό της απονομής δικαιοσύνης στον τόπο 
μας και της απαίτησης για να καταστεί  η 
Κύπρος ως χώρα παροχής εμπορικών υπη-
ρεσιών.

Το Εμπορικό Δικαστήριο, θα έχει ξεχωριστή 
δομή και θα λειτουργεί εκτός των Επαρχια-
κών Δικαστηρίων και θα ακολουθεί διαδικα-
σία ‘fast track’ (ταχείας οδού). 

Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι το Υπουργείο 
έχει προχωρήσει με την προετοιμασία νο-
μοσχεδίου το οποίο θα υποβληθεί για δια-
βούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλ-

λογος, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλ-
κυσης Επενδύσεων (CIPA), το ΚΕΒΕ και 
άλλοι, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός 
τέτοιου δικαστηρίου. 

Επίσης ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Συγκεκρι-
μένα σημείωσε ότι ανάμεσα στις βασικές 
τροποποιήσεις που προωθούνται στους θε-
σμούς της πολιτική δικονομίας πέραν από 
την αύξηση του αριθμού δικαστών και των 
στενοτυπιστών ώστε να ετοιμάζονται ευκο-
λότερα τα πρακτικά των υποθέσεων, προ-

κηρύχτηκε και η προσφορά για εφαρμογή 
συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα που 
επιτρέπει τον χειρισμό υποθέσεων ηλεκτρο-
νικά, γεγονός που θα εξοικονομεί χρόνο για 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αφού διαδικασίες  
όπως η καταχώρηση αγωγής, η εξέταση φα-
κέλων και  η υποβολή στοιχείων θα γίνονται 
πλέον ηλεκτρονικά.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση και ο κ. Νικο-
λάου απάντησε σε ερωτήσεις/διευκρινήσεις 
των μελών.

On line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

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

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

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

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

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006, 

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

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Σ υνάντηση με το Διευθυντή των Υγει-
ονομικών Υπηρεσιών κ. Αλβέρτο 
Καρή πραγματοποίησε αντιπροσω-

πεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας.

Ο Αντιπρόεδρος Εμπορίου του ΕΒΕ Λευκω-
σίας κ. Ιάκωβος Φωτιάδης και ο Διευθυντής 
κ. Σωκράτης Ηρακλέους συναντήθηκαν με 
το Διευθυντή των Υγειονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας κ. Αλβέρτο Καρή 
με τον οποίο συζήτησαν θέματα τα οποία 
αφορούν την ισονομία μεταξύ των εμπορευ-
ομένων και την ανάγκη εφαρμογής συγκε-
κριμένων δικλείδων που θα διασφαλίζουν 
τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να 
επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις εισα-
γωγής, διακίνησης και πώλησης προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησαν 
τον αυστηρότερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τα 
προϊόντα με ελλιπή  σήμανση και παραπλα-
νητικές ενδείξεις.

Ο κ. Καρής ανέφερε ότι οι Υγειονομικοί 
έλεγχοι διεξάγονται συστηματικά, ωστόσο 
παρατήρησε είναι αδύνατο να ελεγχθούν 
όλα τα υποστατικά και προϊόντα και ζήτησε 
τη βοήθεια των μελών του  ΕΒΕ  Λευκωσίας 
έτσι ώστε όπου παρατηρούνται παρατυπίες 
να καταγγέλλονται.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης εκ μέ-
ρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών οι κ.κ. 
Λοΐζος Κυριάκου, Φίλιππος Γεωργιάδης και 
Ηρόδοτος Ηροδότου.

ΕΒΕΛ: Αυστηρότερος έλεγχος 
στα προϊόντα με ελλιπή σήμανση
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Σ την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών με το μοντέλο 
του franchise αναμένεται να καταλήξουν πολλές B2B συ-
ναντήσεις που έγιναν στα πλαίσια της 1ης Μεσογειακής 

Έκθεσης Franchise που διοργανώθηκε από το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 
25 και 26 Απριλίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης που διήρκησε δύο μέρες, επιχειρη-
ματίες από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερι-
κού είχαν συναντήσεις με σκοπό να συνεργαστούν στον τομέα του 
franchise.

Στην έκθεση έλαβαν μέρος 27 επιχειρήσεις από την Κύπρο, την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ την επισκέφθηκαν εκατοντάδες ενδι-
αφερόμενοι του τομέα αυτού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις που έγιναν από Κύπρι-
ους και ξένους ειδικούς, οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμε-
νους για το θεσμό του franchise, τον τρόπο λειτουργίας του και τις 
τάσεις που υπάρχουν διεθνώς γι’ αυτό το μοντέλο επιχειρηματικό-
τητας.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνστα-
ντίνος Γιωρκάτζης και μεταξύ άλλων είπε ότι ο Δήμος Λευκωσίας, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, προσπα-
θεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα 
δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία και θα προσελκύσει εταιρείες 
του εξωτερικού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος 
Αναστασιάδης είπε ότι αυτή η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου θα 
συνδράμει σημαντικά στην οικονομία του τόπου καθώς θα αναδείξει 
τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από κυπριακές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του franchise, αλλά και θα υπο-

γραμμίσει τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχει η κυπριακή 
οικονομία τόσο σε Κύπριους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δρα-
στηριοποιηθούν στο εξωτερικό, όσο και σε ξένους επιχειρηματίες 
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο.

Το ΕΒΕΛ θα επαναλάβει την Έκθεση franchise και το 2018, αφού 
στόχος είναι όπως η Έκθεση καταστεί ετήσιος θεσμός για τη Λευ-
κωσία. 

Χορηγοί της Έκθεσης Franchise ήταν ο CIPA, η Συνεργατική Κε-
ντρική Τράπεζα, ενώ υποστηρικτές ήταν η RCB Bank, η ΕΤΑΠ 
Λευκωσίας και το δικηγορικό γραφείο Cassels Brock. Στρατηγι-
κός συνεργάτης ήταν η εταιρεία fmw financial media way, χορη-
γός κονκάρδων η εταιρεία Powersoft και Χορηγός Επικοινωνίας το 
InBusiness.

Σε επιχειρηματικές συνεργασίες 
θα οδηγήσει η Έκθεση Franchise 

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας τελεί τα εγκαίνια της έκθεση

•27 εκθέτες απο την Κύπρο και το εξωτερικό και πολλοί άλλοι επισκέπτες

Στιγμιότυπο από την έκθεση
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Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας είχε συνάντηση 
με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 
και το Μέλος της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστι-

κή Αρχή Ενέργειας Κύπρου). Σκοπός της 
συνάντησης ήταν η ενημέρωση και ανταλ-
λαγή απόψεων στα πλαίσια της διαβούλευ-
σης που έχει η ΡΑΕΚ με όλους τους φορείς/
συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού 
ώστε να έχει πλήρη αντίληψη όταν λαμβάνει 
τις αποφάσεις της. 

Τα μέλη της ΡΑΕΚ ενημέρωσαν το ΕΒΕ 
Λευκωσίας για την προτεινόμενη μεταβατι-
κή ρύθμιση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
βάση της οποίας θα γίνεται εκκαθάριση 
κάθε μήνα και για την οποία δεν απαιτείται 
νέο λογισμικό, ώστε να αρχίσει το άνοιγ-
μα της αγοράς ενέργειας το συντομότερο 
δυνατό τόσο στην παραγωγή όσο και στην 
προμήθεια, στη λογική των διμερών συμ-
βολαίων παραγωγών και προμηθευτών. Το 
νέο χρονοδιάγραμμα για πλήρες άνοιγμα 
της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς με-
ταφέρεται για το Μάιο του 2019.

Από πλευράς του ΕΒΕ Λευκωσίας εκφρά-
στηκαν οι ανησυχίες του εμποροβιομηχα-

νικού κόσμου για τις νέες προτεινόμενες 
διατιμήσεις της ΑΗΚ, όπως είχαν τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση, καθώς υπολογίζεται 
ότι θα  οδηγήσουν σε αυξήσεις στο κόστος  
ηλεκτρικού ρεύματος  για τις επιχειρήσεις, 
παρά τις διατυπώσεις περί του αντιθέτου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέ-

λιος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τα μέλη 
της ΡΑΕΚ για την πολύ χρήσιμη και εποι-
κοδομητική συνάντηση και τη δυνατότητα 
που δόθηκε στους παρευρισκόμενους να 
υποβάλουν σωρεία ερωτήσεων. Σημείωσε 
τη διαχρονική και στενή συνεργασία του 
ΕΒΕ Λευκωσίας με τη ΡΑΕΚ και την ανάγκη 
όπως αυτή συνεχισθεί και ενισχυθεί.

Ανταλλαγή απόψεων με τη ΡΑΕΚ 
για την αγορά ηλεκτρισμού

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Συσκέψεις στις Βιομηχανικές Περιοχές Λευκωσίας

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας διοργάνωσε 
μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 13 
Μαρτίου 2017 συσκέψεις με τα 

μέλη του που δραστηριοποιούνται στις 
Βιομηχανικές Περιοχές στην πόλη και 
επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη 
Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, Κοκκινο-
τριμιθιάς και Στροβόλου. 

Αντικείμενο των συσκέψεων ήταν η κατα-
γραφή και διαχείριση των προβλημάτων 
που απασχολούν τις βιομηχανίες, αλλά 
και η ενημέρωση των παρευρισκόμενων 
για τις εξελίξεις που αφορούν τα θέματα 
βιομηχανίας και βιομηχανικής πολιτικής. 

Σε όλες τις συσκέψεις συμμετείχαν ο 
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας κ. Κώστας Ζορπάς, ο Διευθυ-

ντής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Ανδρέας 
Ανδρέου, ο Διευθυντής Βιομηχανίας του 
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, 
οι Προέδροι των Τοπικών Επιτροπών του 
ΕΒΕ Λευκωσίας, καθώς και μέλη. Στη σύ-
σκεψη της Βιομηχανικής Περιοχής Στρο-
βόλου συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος Βι-
ομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. 
Αγκαστινιώτης. 

Καταγράφηκαν τα προβλήματα που ανά-
φεραν τα μέλη και αναφέρθηκαν οι ενδε-
δειγμένες ενέργειες στις οποίες θα προ-
βεί το ΕΒΕ Λευκωσίας προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τις ενέργειες 
στις οποίες έχουν προβεί τα Επιμελητή-
ρια για στήριξη των  βιομηχανιών, όπως 

είναι τα δύο πολεοδομικά διατάγματα, η 

διεύρυνση των χρήσεων, η αναστολή στις 

αυξήσεις ενοικίων, η πυρασφάλεια/υδρο-

στόμια, οι βελτιώσεις στην προτεινόμενη 

κυβερνητική πολιτική για διαχείριση συμ-

βάσεων και για άλλα αιτήματα που είναι 

σε εκκρεμότητα. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει τις ευχαρι-

στίες του προς στις βιομηχανίες που φιλο-

ξένησαν τις συσκέψεις και συγκεκριμένα 

την NIKYR PRODUCTS στη Βιομηχανική 

Περιοχή Εργατών, την P & P ICE CREAM 

στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμι-

θιάς και την VITATRACE NUTRITION στη 

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.    
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Π ραγματοποιήθηκε φέτος, για δεύτερη χρονιά, το φεστι-
βάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία», μεταξύ 6 και 9 Απριλί-
ου 2017. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Εταιρεία 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας σε 
συνεργασία με τον ΚΟΤ, το Δήμο Λευκωσίας, το Βυζαντινό Μου-
σείο, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο,  
το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας και το ΕΒΕ Λευκωσίας. 
Στόχος της διοργάνωσης ήταν η προώθηση του πλούσιου μεσαιω-
νικού πολιτισμού της Λευκωσίας και της σημασίας της πόλης ως 
ένας ιδιαίτερος και αξιόλογος προορισμός για πολιτιστικό τουρι-
σμό.  

Η συνεργασία με μουσεία και άλλους εμπειρογνώμονες ήταν 
απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός πλούσιου και ενδιαφέροντος 
προγράμματος για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
προβολή του ντοκιμαντέρ ΟΛΚΑΣ ΙΙ που αφορούσε τα μεσαιωνι-
κά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, 
το επιστημονικό συνέδριο Othello’s Island, ξεναγήσεις σε μουσεία 
και στα μεσαιωνικά αξιοθέατα της Λευκωσίας, αφηγήσεις παρα-
μυθιών, εργαστήριο γλυπτικής, θεατρική παράσταση και μια μα-

γευτική συναυλία με μεσαιωνικές μουσικές αναφορές, από την 
Ορχήστρα «Κουμανδαρία». 

Στόχος είναι το φεστιβάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία» να καταστεί θε-
σμός για την πρωτεύουσα και κάθε χρόνο να ενισχύεται και να 
επεκτείνεται ώστε να προσελκύει επισκέπτες και από την Κύπρο 
και από το εξωτερικό. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2ο φεστιβάλ 
«Μεσαιωνική Λευκωσία»

Σ υνάντηση με εκπροσώπους 
του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού είχε η Επιτροπή Βιομηχανί-
ας του ΕΒΕ Λευκωσίας την 1η Μαρτί-
ου 2017.

Από πλευράς 
του Υπουργείου 
συμμετείχε ο 
Προϊστάμενος 
της Υπηρεσίας 
Βιομηχανικών 
Περιοχών κ. 
Γιώργος Μιχα-
ήλ και η αντικα-
ταστάτρια του 
στο Υπουργείο 
κα. Θέμιδα Πα-
πασολομώντος. 

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο 
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Κώστας 
Ζορπάς, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας 
του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστι-
νιώτης, τα μέλη της Επιτροπής Βιομη-
χανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.κ. Δήμος 
Δημοσθένους, Μαρίνος Καλλής, Ντί-
νος Μιτσίδης και Κώστας Γεωργαλλής 

και ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Αν-
δρέας Αντωνιάδης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η Νέα Κυ-
βερνητική Πολιτική για συμβάσεις στις 
μισθώσεις τεμαχίων στις Βιομηχανι-

κές Περιοχές, 
τα προβλήμα-
τα υποδομών 
(οχηματική πρό-
σβαση, όμβρια 
ύδατα, αποχε-
τευτικό, χώροι 
σ τάθμευσης ) 
στις Βιομηχα-
νικές Περιο-
χές Λευκωσίας 

αλλά και τα προ-
βλήματα στις υπηρεσίες που παρέχο-
νται  (ασφάλεια, πυρόσβεση, καθαριό-
τητα, σκύβαλα κλπ.).

Τα στελέχη του Υπουργείου κατέγρα-
ψαν τα διάφορα προβλήματα και ενη-
μέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής για τις 
ενέργειες που τροχιοδρομούνται από 
το Υπουργείο.

Συζήτηση για τα προβλήματα των 
Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών

Κ λιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επι-
σκέφθηκε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 29 
Μαρτίου 2017 στα πλαίσια των συναντή-

σεων με διάφορους φορείς, οργανισμούς, αλλά και 
κυβερνητικές υπηρεσίες/τμήματα στη μεταμνημονια-
κή εποχή για ανασκόπηση της αναπτυξιακής πορείας 
της Κύπρου. 

Το κλιμάκιο αποτελείτο από τους κ. κ. Στρατή Κα-
στρισσιανάκη της Γενικής Διεύθυνση Εσωτερικής 
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χρίστο Κουλουτήρη 
της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και  Κοινω-
νικών Υποθέσεων. 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επιχειρηματι-
κότητα, η βιομηχανική πολιτική, η επιχειρηματική 
ανάπτυξη και τα ρυθμιστικά/νομοθετικά εμπόδια, η 
πρόσβαση στην χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, 
το επίπεδο χρηματοοικονομικής ικανότητας των επι-
χειρήσεων και οι επενδυτικές προκλήσεις/ευκαιρίες.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας στη συνάντηση συμμετείχε 
ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο ΕΒΕ 

Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση

Στιγμιότυπο από τη συναυλία της ορχήστρας «Κουμανδαρία»




