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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΛ 
στην Ετήσια Έκθεση 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η φετινή γενική συνέλευση του 
Επιμελητηρίου μας συμπίπτει με 
μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα 
μας τόσο στον πολιτικό, όσο και 
στον οικονομικό τομέα, ενώ δεν 
μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια 
στις πολιτικο-γεωστρατηγικές 
εξελίξεις που κυοφορούνται στην 
κοντινή μας περιφέρεια και οι 
οποίες άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται 
να μας επηρεάσουν.

Στο κυπριακό φαίνεται ότι 
οδεύουμε σ’ ένα συνολικό 
ξεκαθάρισμα σχετικά με την 
έκβαση αυτής της φάσης των 
διαπραγματεύσεων. Μετά τις 
σημαντικές συναντήσεις του 
Προέδρου Αναστασιάδη με τον τ/κ 
ηγέτη κ. Μουσταφά Ακκιντζί και 
τη συνάντηση τους με το ΓΓ του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να ληφθούν οριστικές 
αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας των 
συνομιλιών.

Ελπίδα και ευχή μας είναι όπως η Τουρκία 
διαφοροποιήσει την άτεγκτη στάση της και συνεργαστεί 
εποικοδομητικά για μια βιώσιμη και λειτουργική 
λύση του κυπριακού. Το ΕΒΕΛ στηρίζει τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στην προσπάθεια του για μια 
ολοκληρωμένη και με σωστό περιεχόμενο λύση του 
κυπριακού, η οποία αναμένουμε ότι θα τερματίσει και 
το διαμοιρασμό της Λευκωσίας.

Στην οικονομία, υπήρξαν πολύ θετικές εξελίξεις, οι 
οποίες ωστόσο δεν έχουν συμβάλει στην επίλυση όλων 
των προβλημάτων που μας κληροδότησε η οικονομική 
κρίση.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση την επαναφορά του 
ρυθμού ανάπτυξης σε θετικό πρόσημο (2.7% του 
ΑΕΠ), την έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο, την 
επαναδιείσδυση της Κύπρου στις ξένες αγορές, 
την ανάκτηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, 
την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και γενικά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. 
Θετικά κινήθηκαν και οι τομείς του τουρισμού, του 
εμπορίου και των εξαγωγών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει 

να εφησυχάζουμε, διότι τα 
προβλήματα της υψηλής ανεργίας 
(12%), των μη εξυπηρετουμένων 
δανείων (€27 δις. ευρώ ή 45% 
των συνολικών τραπεζικών 
πιστώσεων), η έλλειψη επαρκούς 
χρηματοδότησης της αγοράς και 
άλλα συνεχίζουν να λειτουργούν 
ως τροχοπέδη για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΒΕΛ 
ανησυχεί ιδιαίτερα από τις νέες 
διεκδικήσεις αιτημάτων που 
θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα 
πριν ακόμα η οικονομία βρει τους 
βηματισμούς της. Θεωρούμε ότι 
η κυβέρνηση, αλλά και η Βουλή 
θα πρέπει να χειριστούν πολύ 
υπεύθυνα και πολύ προσεκτικά 
τα θέματα αυτά, διότι η οικονομία 
συνεχίζει να βρίσκεται σε 
κρίσιμο σταυροδρόμι. Επίσης, 

ανησυχούμε πολύ από τις αντιδράσεις των συντεχνιών 
στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων 
και αποκρατικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών. 
Οι όποιες νέες καθυστερήσεις σ΄ αυτές τις αλλαγές, 
θα έχουν μελλοντικά κόστος για την οικονομία και 
θα υπονομεύσουν τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό 
του οικονομικού μοντέλου μας. Για ακόμα μια φορά 
καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα να αρθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και να δείξει αυτοσυγκράτηση σε 
άκαιρα αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις και για άλλα 
ωφελήματα.

Στο εξωτερικό περιβάλλον το τοπίο είναι αρκετά ρευστό 
και ίσως αβέβαιο. Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που 
ανακοινώθηκε για τη Συρία, το γεωστρατηγικό παζλ 
στην περιοχή μας παραμένει αρκετά σύνθετο και θα 
πρέπει να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή 
τα τεκταινόμενα. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση 
της Βρετανίας να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξέλιξη που ανάλογα με την κατάληξη της θα έχει 
έμμεσους επηρεασμούς στην Κύπρο. Σφήνα σ’ αυτά 
τα περιφερειακά θέματα, μπαίνουν και οι ενεργειακοί 
σχεδιασμοί της χώρας μας, οι οποίοι μετά τη συμφωνία 
εμπορικής συνεργασίας με την Αίγυπτο και το γ’ γύρο 
αδειοδότησης των τεμαχίων 6, 8 και 10 της κυπριακής 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας 
κ. Στέλιος Αναστασιάδης
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ΑΟΖ, δημιουργούν μια νέα δυναμική για την οικονομία 
μας.

Το ΕΒΕΛ, όπως πάντα, παρακολουθεί με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον όλες αυτές τις εξελίξεις και παρεμβαίνει 
με σκοπό να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα 
του τόπου, της Λευκωσίας και των μελών του. Με 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα τοποθετούμαστε σε 
κάθε εξέλιξη και διαμορφώνουμε πολιτικές με γνώμονα 
το γενικό όφελος.

Όσον αφορά τις επιμέρους πολιτικές του ΕΒΕΛ, σας 
ενημερώνουμε ότι προωθούμε ένα νέο ευφάνταστο 
σχέδιο για ανάδειξη της Λευκωσίας ως Περιφέρεια 
Έρευνας και Καινοτομίας. Ο σχεδιασμός μας αυτός 
εμπίπτει μέσα στο Εθνικό Πλαίσιο για Έρευνα, 
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο που 
ετοίμασε η Εθνική Επιτροπή Έρευνας Καινοτομίας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ συνάδει με τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και την προωθούμενη 
Δήλωση Πολιτικής «Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό 
Οικοσύστημα στην Κύπρο», ιδιαίτερα όσον αφορά την 
Επιχειρηματική Καινοτομία.

Βασικά, η φιλοσοφία του νέου αυτού εγχειρήματος 
μας είναι το ότι η Λευκωσία περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη πόλη παρουσιάζει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα που αφορά τις υποδομές έρευνας και 
καινοτομίας. Κατά τη γνώμη μας, η Λευκωσία με τα 5 
πανεπιστήμια, τα πολλά νοσοκομεία και κλινικές, τα 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα (ορισμένα αποτελούν 
κέντρα αριστείας), τις εταιρείες πληροφορικής, τη 
μεγάλη βιομηχανική βάση, το Διοικητικό Κέντρο και 
τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών και ημεδαπών 
εταιρειών, διαθέτει πρόσφορο έδαφος για την έρευνα 
και την καινοτομία. Με άλλα λόγια, αυτά τα δεδομένα 
αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
πρωτεύουσας, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
για να μετατρέψουμε την πόλη μας σε μια περιφέρεια 
ή ζώνη έρευνας και καινοτομίας που θα διαδραματίζει 
σημαντικό  ρόλο στα τεχνολογικά δρώμενα της 
Ανατολικής Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης. Είναι 
μια μελετημένη και στοχευμένη πρόταση του ΕΒΕΛ για 
να μπορέσει η Λευκωσία να ακολουθήσει ένα νέο πιο 
ευφάνταστο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Στο στόχο μας αυτό συμβάλλει και η προώθηση 
τα τελευταία χρόνια σημαντικών έργων υποδομής 
(πλατεία Ελευθερίας, ποδηλατοδρόμοι που θα συνδέουν 
πανεπιστήμια κλπ.), αλλά και σύγχρονων κτιρίων στη 
Λευκωσία, εξέλιξη που το ΕΒΕΛ χαιρετίζει. Η επιλογή της 
Λευκωσίας για έδρα μεγάλων διεθνών εταιρειών και η 
δημιουργία κτιριακών και άλλων υποδομών συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνεστε, η μετά κρίση εποχή έχει 

αρχίσει τόσο για την Κύπρο, όσο και για τη Λευκωσία. 
Τα επόμενα χρόνια πρέπει να δώσουμε έμφαση στην 
ανάπτυξη, χωρίς να υπονομεύσουμε τις ισορροπίες 
στην οικονομία μας. Το ΕΒΕΛ, με σύνεση και σοβαρότητα 
θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε θετική πρωτοβουλία και 
να εναντιώνεται σε κάθε αρνητική. Με καθαρό λόγο και 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα θα εργαστούμε σκληρά για 
το νέο πρόσωπο της χώρας και της πρωτεύουσας.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη στενή συνεργασία όλων 
μας στο Επιμελητήριο, θα πετύχουμε τους στόχους 
μας. Μαζί θα ενισχύσουμε τις δραστηριότητες των 
μελών μας (εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες) και μαζί 
θα δημιουργήσουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης  για τη 
Λευκωσία.

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

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

Σας ευχαριστώ πολύ

Στέλιος Αναστασιάδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας
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Οι μεγάλοι στόχοι 
μετά την κρίση
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Μετά από τρία χρόνια βαθιάς ύφεσης και πολλών 
προβλημάτων, η κυπριακή οικονομία αντέδρασε θετικά 
και επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη, το β’ 
τρίμηνο του 2016, ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 2.7% 
του ΑΕΠ, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι εξερχόμαστε από 
τα γρανάζια της κρίσης.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι απόρροια εφαρμογής του 
Μνημονίου, των πολλών διορθωτικών μέτρων που 
λήφθηκαν, αλλά και της μεγάλης συνεισφοράς του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας.

Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι απομακρυνόμαστε από την 
επικινδυνότητα της κρίσης, αλλά ακόμα έχουμε πολλές 
προκλήσεις  ενώπιον μας. Και η μεγαλύτερη πρόκληση 
είναι η διατήρηση μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας 
για το μέλλον. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν βασικά 
προαπαιτούμενα που πρέπει να τηρήσουμε. Μεταξύ 
αυτών είναι:

 Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

 Η εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για 
προσέλκυση νέων επενδύσεων και ξένων 
επιχειρήσεων.

  Η άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των 
αποκρατικοποιήσεων στην οικονομία.

 Η άμεση υλοποίηση των ζωτικών έργων υποδομής 
όπως είναι η ίδρυση καζίνο και η δημιουργία μαρίνων, 
γηπέδων γκολφ και θεματικών πάρκων.

 Η περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών μας 
πλεονεκτημάτων και των νέων ευκαιριών τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Αν δεν διασφαλιστούν όλα αυτά, τότε η ανάπτυξη που 
παρατηρείται σήμερα ενδέχεται να είναι επιφανειακή και 
να έχει ημερομηνία λήξης, κάτι που κανένας δεν επιθυμεί.

Γι’ αυτό, το ΕΒΕΛ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις 
νέες άκαιρες διεκδικήσεις που αξιώνει το συνδικαλιστικό 
κίνημα και για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις 
μεταρρυθμίσεις και στα νέα έργα υποδομής. Θεωρούμε ότι 
τώρα που οι δείκτες κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, 
όλοι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση κι όχι 
στην αποδυνάμωση της οικονομίας.

Ειδικότερα, κατά τομέα το ΕΒΕΛ, εισηγείται τα ακόλουθα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον τομέα της ευρύτερης οικονομίας επιβάλλεται η 
συνέχιση της πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής 
των προηγούμενων χρόνων, μέχρι η οικονομία να μπει σε 
πιο στέρεες βάσεις. Οι όποιες αλόγιστες πρωτοβουλίες για 
χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής θα επαναφέρει 
τους κινδύνους για το μέλλον της οικονομίας. Η κυβέρνηση 
οφείλει να αντιμετωπίσει με εμμονή και επιχειρήματα τις 
συνδικαλιστικές απαιτήσεις και να παραμείνει σταθερή 

στη θέση για πλήρη εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. 
Στα ίδια πλαίσια, πρέπει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση 
της δημόσιας υπηρεσίας και ο εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου που διέπει το κρατικό μισθολόγιο.

Ακόμα, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει έμφαση στην πάταξη 
της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας 
στο δημόσιο και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών από τη δημόσια υπηρεσία. 

Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να παταχθούν οι σπατάλες, η 
διαφθορά, η φοροδιαφυγή και όλα τα άλλα φαινόμενα που 
εξανεμίζουν τους πόρους του κράτους.

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στον τομέα αυτό θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες για προσέλκυση σοβαρών ξένων επενδύσεων. 
Το μέχρι τώρα αποτέλεσμα των όντως πολλών και 
εποικοδομητικών επισκέψεων μας σε ξένες χώρες δεν ήταν 
το αναμενόμενο, γι’ αυτό θα πρέπει να επινοηθούν νέοι 
τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης των ξένων επενδυτών.

Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση ίσως θα πρέπει να 
επανεξετάσει τα κίνητρα της Κύπρου προς τους ξένους 
επενδυτές και ταυτόχρονα οι κρατικές υπηρεσίες να 
καταστούν πιο ευέλικτες και πιο συνεργάσιμες με τους 
ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Είναι κοινό μυστικό 
ότι πολλές επενδυτικές προτάσεις δεν υλοποιήθηκαν, 
είτε λόγω μη ελκυστικών κινήτρων, είτε γιατί επικρατεί 
γραφειοκρατία ή ασυνεννοησία μεταξύ των κρατικών 
υπηρεσιών. Εμείς, ως ΕΒΕΛ, θέλουμε μια ευέλικτη 
κρατική μηχανή που να ανταποκρίνεται γρήγορα και 
αποτελεσματικά στις προτάσεις για επενδύσεις.

Ακόμη, τονίζουμε την ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις όποιες 
ευκαιρίες δημιουργούνται για την Κύπρο από το Brexit. 
Λόγω των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας 
έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε επιχειρήσεις 
που ενδεχόμενα σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη 
Βρετανία.

Αυτή την προοπτική θα πρέπει να τη δούμε σοβαρά (όπως 
κάνουν άλλες χώρες) και το ΕΒΕΛ σε συνεργασία με το 
ΚΕΒΕ, που ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες, είναι σε πλήρη 
συνεργασία.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η φετινή τουριστική χρονιά φαίνεται ότι θα αποτελέσει 
ρεκόρ τόσο για τον αριθμό των αφίξεων, όσο και για τα 
έσοδα. Ήδη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν μια 
θετικότατη πορεία του τουρισμού που αναμένουμε ότι 
θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η φετινή πολύ καλή πορεία στον 
τουρισμό οφείλεται και σε συγκυριακές εξελίξεις, όπως 
ήταν η έκρυθμη κατάσταση στη Συρία και γενικά στη 
Μέση Ανατολή, η μείωση των πτήσεων από τη Ρωσία στην 
Τουρκία, οι βομβιστικές επιθέσεις και το πραξικόπημα 
στην Τουρκία, η εκδήλωση τρομοκρατικών ενεργειών σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κλπ. Όλα αυτά, μαζί σίγουρα 
με τη δική μας υπερπροσπάθεια, έφεραν τα πολύ θετικά 
αποτελέσματα στη φετινή τουριστική χρονιά. Πάγια 
θέση του ΕΒΕΛ είναι ότι πρέπει να εμπλουτίσουμε το 
τουριστικό μας προϊόν, να βελτιώσουμε την ποιότητα των 
τουριστικών υπηρεσιών μας και να λύσουμε τα πολύχρονα 
διαρθρωτικά προβλήματα στον τουρισμό, που είναι η 
ανταγωνιστικότητα, οι πεπαλαιωμένες ξενοδοχειακές 
μονάδες μας, η εποχικότητα, η συνδεσιμότητα των 
πτήσεων με νέες αγορές, τα νέα έργα υποδομής και άλλα. 
Χωρίς αυτές τις αλλαγές δεν μπορούμε να προσδοκούμε 
διαχρονική αύξηση στον τουρισμό μας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η βιομηχανία μας, παρά την κρίση, έδειξε αντίσταση 
και συγκεκριμένοι κλάδοι της κινήθηκαν ικανοποιητικά 
(φαρμακευτικά είδη, είδη τροφίμων, κλπ.) Αυτό φάνηκε 
ξεκάθαρα και από την πορεία των εξαγωγών μας, που 
σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο στα χρόνια της κρίσης. 

Ωστόσο, η βιομηχανία χρειάζεται περισσότερη στήριξη 
από την Πολιτεία. Απαιτούνται κίνητρα για να διευρύνουμε 
τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και βιομηχανίας. 
Χρειάζονται ιδέες για παραγωγή νέων προϊόντων που 
τα ζητούν οι ξένες αγορές. Η βιομηχανία μας πρέπει να 
εναρμονιστεί με την έρευνα και την καινοτομία για να κάνει 
βήματα μπροστά. Το ΕΒΕΛ, που στηρίζει το βιομηχανικό 

κόσμο, θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για εξασφάλιση 
πόρων και κινήτρων (από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
αλλού) που θα δώσουν νέα ώθηση στη βιομηχανία μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον ενεργειακό τομέα, οι εξελίξεις τρέχουν με γοργό 
ρυθμό. Το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες για τον γ΄ γύρο αδειοδότησης των 
τριών νέων τεμαχίων της Κυπριακής ΑΟΖ (6, 8 και 10) 
δείχνει ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια 
δύναμη της οικονομίας στο μέλλον.

Επίσης, η συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο για 
εμπορική συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου, 
δημιουργεί ακόμα θετικότερες προοπτικές για ενεργειακά 
της χώρας μας. Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η υλοποίηση των 
σχεδιασμών μας στην ενέργεια μπορούν να αλλάξουν 
το αύριο της κυπριακής οικονομίας. Μπορεί να μας 
καταστήσουν ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην 
ανατολική Μεσόγειο με τεράστια οφέλη και σε άλλους 
παρεμφερείς τομείς της οικονομίας μας. Παρά τα 
προσκόμματα της Τουρκίας, είμαστε αισιόδοξοι ότι οι 
σχεδιασμοί μας θα πάρουν σάρκα και οστά. Αυτό το 
βασίζουμε στην εμπλοκή διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών, 
στις τριμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας με 
γειτονικές χώρες και στις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να αποκτήσει δικό της φυσικό αέριο. Σίγουρα, 
τα βήματα μας στην ενέργεια πρέπει να είναι σοβαρά και 
υπεύθυνα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ    

Η οικονομική κρίση απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο 
επιχειρηματικός κόσμος, αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά 
της οικονομίας. Παρά τα προβλήματα και τις αντίξοες 
συνθήκες, οι επιχειρήσεις μας προέβησαν στις αναγκαίες 
αναπροσαρμογές και υπερβάσεις και κατάφεραν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη. Μέσα σ’ ένα αρνητικό κλίμα και 
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με τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης κλειστές, πέτυχαν 
να δημιουργήσουν νέα δεδομένα για την οικονομία, που 
σήμερα απολαμβάνουμε όλοι.

Σίγουρα, τα προβλήματα των επιχειρήσεων δεν λύθηκαν. 
Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και κυρίως μεγάλες προκλήσεις. 
Γι’ αυτό, το ΕΒΕΛ καλεί την κυβέρνηση να εγκύψει στα 
ακόλουθα θέματα:

 Κόστος βιομηχανικού ρεύματος 

 Νέα κίνητρα για καινοτομία και υψηλή τεχνολογία

 Ρευστότητα χρήματος από τις τράπεζες και 
διακανονισμούς μη εξυπηρετουμένων δανείων

 Περιορισμός φορολογιών

 Απλοποίηση διαδικασιών και νέα κίνητρα για 
επενδύσεις

 Ευρύτερη χρήση του συστήματος 
αυτοχρηματοδότησης έργων (BOT, PPP) 

 Ενίσχυση προσπαθειών για εξαγωγές

 Περαιτέρω προβολή της κυπριακής οικονομίας στο 
εξωτερικό

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Όσον αφορά τη Λευκωσία, το ΕΒΕΛ πέραν των πολλών 
άλλων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για ανάπτυξη της, 
προωθεί τώρα ένα νέο ευφάνταστο σχέδιο με έμφαση στην 
έρευνα και την καινοτομία.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Λευκωσία περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη πόλη παρουσιάζει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα. Και αυτό είναι στις υποδομές έρευνας 
και καινοτομίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα πέντε 
πανεπιστήμια, τα πολλά νοσοκομεία και κλινικές, τα 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα (ορισμένα από τα οποία 
αποτελούν κέντρα αριστείας) τις εταιρείες πληροφορικής, 
τη 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 Λευκωσίας, 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 
αναπτύξεις παρόμοιου τύπου έρευνας και καινοτομίας.

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.

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 εκσυγχρονίσει και 
αναζωογονήσει την πρωτεύουσα.

Το όραμα μας είναι όπως η Λευκωσία εξελιχθεί σε μια 
περιφέρεια/ζώνη έρευνας και καινοτομίας που θα 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο 
και Νότια Ευρώπη.

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. Συνάδει 
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.

Όπως γίνεται φανερόν το ΕΒΕΛ έχει θέσεις και προτάσεις 
για όλα σχεδόν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας 
και την πόλη μας. Με τη στενή εποικοδομητική συνεργασία 
όλων μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το όραμα μας 
πραγματικότητα. Θέλουμε μια οικονομία δυνατή, ένα 
επιχειρηματικό κόσμο πρωταγωνιστή και μια Λευκωσία 
ανθούσα και ευημερούσα. Αυτοί είναι οι στόχοι και σ’ 
αυτούς θα επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια.
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Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΒΕ Λευκωσίας



Ε τ ή σ ι α  Έ κ θ ε σ η  Ε Β Ε  Λ ε υ κ ω σ ί α ς  2 0 1 5

11

Πρόεδρος: Αναστασιάδης Στέλιος

Πρώην Πρόεδρος: Γεωργαλλής Κώστας

Επίτ. Πρόεδροι: Κωνσταντινίδης Κώστας 
 Μαυρομμάτης Μάνθος 
 Μιχαηλίδης Μιχαλάκης

Επίτ. Αντιπρόεδροι: Λακούφης Νίκος 
 Λοϊζίδης Ανδρέας

Αντιπρόεδροι:    
Εμπορίου: Φωτιάδης Ιάκωβος 
Βιομηχανίας: Ζορπάς Κώστας  
Υπηρεσιών: Ευγενίου Ευγένιος  
Τουρισμού: Τάνου Έλενα 
Οικονομικών: Χριστοφόρου Χρίστης

Επίτ. Γραμματέας: Παπαφιλίππου   
 Παναγιώτης

Επίτ. Μέλος: Σεβέρης Δημοσθένης

Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη: Αγρότης Πάμπος 
 Αργυρού Γιάννος 
 Δημοσθένους Δήμος 
 Καλλής Μαρίνος 
 Κελεπέσιης Άκης 
 Κρίγγου Θεόδωρος 
 Κωνσταντινίδης Ιάκωβος  
 Λένας Μάριος 
 Μιτσίδης Ντίνος 
 Μιχαήλ Χάρης 
 Μουσιούττας Μιχάλης 
 Νουρής Νίκος 
 Χαραλάμπους Χριστάκης

Αριστίνδην Μέλη: Ιωάννου Λύσανδρος 
 Πρωτοπαπάς Πάνος 
 Σαρρής Μιχάλης 
 Σιακόλας Νικόλας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 
Διευθυντής Βιομηχανίας 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Ανδρέας Αντωνιάδης 
Λειτουργός ΕΤΑΠ: Αντιγόνη Ηρακλείδου 
Ανώτ. Γραμματέας: Αφρούλλα Χριστοδούλου 
Γραμματέας: Χρύσω Χαραλάμπους 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωσήφ Ιωσήφ

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ
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Ανάπτυξη 
Λευκωσίας
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Η Λευκωσία πρώτη στην 
Ευρώπη 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 Fi-
nancial Times για τις Ευρωπαϊκές 
Πόλεις και Περιφέρειες του 
Μέλλοντος 2016/17 για την ανάδειξη των πιο 
υποσχόμενων επενδυτικών προορισμών  στην 
Ευρώπη. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ανέλαβε να συλλέξει και 
παραδώσει τα σχετικά στοιχεία και ερωτηματολόγιο 
που αποστάληκαν από το fDi Intelligence Division 
των Financial Times.  

Στην ανάδειξη αυτή συνέβαλε το γεγονός ότι η 
Λευκωσία φιλοξενεί πέντε Πανεπιστήμια και άλλες 
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 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 fDi Magazine 
κατατάσσει τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη για προσέλκυση επενδύσεων μέσα από την 
αξιοποίηση εργαλείων 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 
481 τοποθεσίες/πόλεις στις κατηγορίες Οικονομική 
Προοπτική, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Συνδεσιμότητα/
Υποδομές, Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, 
Ακρίβεια και Στρατηγική για ξένες επενδύσεις. Για 
την κατηγορία Ανθρώπινο Κεφάλαιο υπήρξαν δέκα 
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 
100.000-350.000.

Στην κατηγορία Ανθρώπινου Κεφαλαίου πρώτη στις 
μεσαίου μεγέθους πόλεις κατατάχτηκε  η Ζυρίχη, 
στις μεγάλες πόλεις το Όσλο και στις πολύ μεγάλες 

πόλεις κατατάχτηκε το Λονδίνο.  
Το Λονδίνο ανακηρύχτηκε και 
ως ο  καλύτερος επενδυτικός 
προορισμός της Ευρώπης για 
την περίοδο 2016/17.

Έργα στη Λευκωσία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας που έγινε τον 
Ιούνιο του 2015, στη Λευκωσία 
θα γίνουν μέσα στα επόμενα 
χρόνια έργα αξίας €173, 9 εκ 

τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 
της πόλης, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στη 
δημιουργική δραστηριότητα και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα έργα αυτά έχουν 
ήδη τροχοδρομηθεί και αναμένεται πως πολύ 
σύντομα θα είναι ορατά τα πρώτα αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το ΕΒΕ Λευκωσίας 
από τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, 
κα Χρυστάλλα  Μαλούππα, σχεδόν όλα τα έργα 
βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και έχει παρατηρηθεί μια 
καθυστέρηση στην υλοποίηση τους. Στα έργα αυτά 
περιλαμβάνονται:

 Η ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου 
- Ευαγόρου Στασικράτους και η μονοδρόμηση 
των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως.

 Η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων 
Λευκωσίας, η ανακατασκευή της λεωφόρου 
Ομήρου με τη δημιουργία υπόγειου χώρου 
στάθμευσης και η ανάπλαση του εσωτερικού 
τόξου της λεωφόρου Στασίνου.

 Η αναδιαμόρφωση της Κρατικής Πινακοθήκης 
Σύγχρονης Τέχνης.

 Η αναστήλωση και ανακαίνιση του παλιού 
Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας: Οι προσφορές 
για την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου 
Λευκωσίας προκηρύχθηκαν στις 28 Απριλίου 
2016 και ο προϋπολογισμός του έργου έχει 
υπολογιστεί στα 11,8 εκατομμύρια ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται 
η αποκατάσταση του κτηρίου και των 
εγκαταστάσεών του για τη διεξαγωγή θεατρικών 
και μουσικών παραστάσεων, καθώς επίσης 
και ποσό για τη δωδεκαετή συντήρησή του. 
Η υλοποίηση της υφιστάμενης μελέτης 
αναστήλωσης και ανακαίνισης του Θεάτρου 
θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός σύγχρονου 
θεάτρου 1000 θέσεων, με σημαντικά 
αναβαθμισμένη σκηνή, ηχητική και εξοπλισμό, 
το οποίο μπορεί  να φιλοξενεί θεατρικές 
παραστάσεις, συμφωνική μουσική, ακόμη 
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και μικρές όπερες καθότι θα 
διαθέτει μικρή βυθιζόμενη 
σκηνή. 

 Ο εξωραϊσμός της περιοχής 
της Αρχιγραμματείας και του 
χώρου του παλιού ΓΣΠ.

 Η αναδόμηση και αποκατάσταση 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
Λευκωσίας

 Η αναβάθμιση της οδού 
Τσερίου στο Στρόβολο και η 
αναδόμηση πολυκατοικιών 
στους Οικισμούς Στρόβολος 
ΙΙΙ και Άγιος Ελευθέριος στα 
Λατσιά.

 Βελτίωση της λεωφόρου 
Αγλαντζιάς και μέρους των 
λεωφόρων Λάρνακος και 
Αμμοχώστου.

 Σειρά από έργα στην περιφέρεια 
Λευκωσίας, στην ύπαιθρο και τις κοινότητες π.χ. 
Δάλι, Κλήρου, Ευρύχου, Παλαιχώρι, κλπ

 Έργα γενικής ωφέλειας, π.χ. αναβάθμιση 
Αγγλικής Σχολής,, ανακαίνιση Κεντρικών 
Φυλακών, κλπ.

Επίσης, στα σχέδια είναι και η κατασκευή 
περιμετρικού δρόμου Λευκωσίας, το οποίο είναι 
ένα μεγαλεπήβολο έργο κόστους περίπου €350 που 
θα ενταχθεί κατόπιν μεγάλης προσπάθειας όλων 
των αρμόδιων φορέων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών, έτσι θα τύχει σημαντικής ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης

Ο δημόσιος ρόλος της κρατικής γης

Τους προβληματισμούς τους για το στρατηγικό 
δημόσιο ρόλο της Κρατικής Γης/ακινήτων για το 
μέλλον της Κύπρου και ειδικότερα των κυπριακών 
πόλεων εξέφρασαν διάφοροι φορείς σε διάσκεψη 
Τύπου στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Στη διάσκεψη τέθηκαν οι εξής προβληματισμοί:

1. Η κρατική γη, ως πολύτιμο απόθεμα για το 
δημόσιο της ρόλο στις κυπριακές πόλεις. Κατά 
πόσο δηλαδή οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν 
από το Κράτος, αντιμετωπίζουν την κρατική 
γη ως πολύτιμο απόθεμα σε βάθος χρόνου, 
καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί 
ώστε να διασφαλίσει τον εμπλουτισμό αυτού 
του αποθέματος, μέσα από την εισαγωγή νέων 
πολιτικών που να εξυπηρετούν το δημόσιο 
συμφέρον.

2. Η κρατική γη, ως εργαλείο υλοποίησης 
Στρατηγικών Σχεδίων για την αναγέννηση 
των κυπριακών πόλεων και αποφυγή 
αποσπασματικού χειρισμού της. Αυτό 
σχετίζεται με τη μοναδική ευκαιρία που έχει 
μπροστά της η κυπριακή κοινωνία σχετικά με 
τον ενεργό αστικό ρόλο που δύναται να επιτύχει 
η κρατική γη συνδέοντας την με ένα Στρατηγικό 
Σχέδιο για την αναγέννηση και πρόοδο των 
κυπριακών πόλεων.

3. Αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του δημόσιου 
διαλόγου για τη διαμόρφωση του ρόλου 
της κρατικής γης. Αυτό σχετίζεται με την 
ενδυνάμωση, αλλά και διεξαγωγή δημόσιου 
διαλόγου για τη διαμόρφωση του ρόλου της 
κρατικής γης ως προς το μέλλον των κυπριακών 
πόλεων και ειδικότερα της Λευκωσίας.

4. Χρειάζεται άμεσα να εισαχθούν νέα εργαλεία 
που συνδυάζουν παραμέτρους αρχιτεκτονικής, 
αστικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και 
οικονομίας, που να γίνουν όχημα για το 
συλλογικό όραμα γύρω από το μέλλον του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 
Κύπρου

5. Δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της 
υφιστάμενης κατάστασης και του εύρους 
επιτυχίας των υφιστάμενων πολεοδομικών 
πολιτικών. Αυτό σχετίζεται με την απουσία 
συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας 
και δημοσιοποίησης δεδομένων (αστικών, 
κοινωνικών και οικονομικών) σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση των κυπριακών πόλεων.

Η αναστήλωση και η ανακαίνιση του παλιού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας συμπεριλαμβάνεται 
στα έργα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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Οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την πρωτοβουλία 
είναι αρχιτέκτονες, καθηγητές πανεπιστημίων, 
το ΕΒΕ Λευκωσίας, το ΕΤΕΚ, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, το 
Δημαρχείο Λευκωσίας, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, 
η Τράπεζα Κύπρου, ο ΣΑΚ, ο ΣΠΟΛΜΗΚ, η Επιτροπή 
Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης 
Γης και Οικοδόμων, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων 
Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων και η Ομοσπονδία 
Συνδέσμου Εργολάβων Κύπρου.

Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Το Επιμελητήριο μελέτησε το θέμα της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
κατέθεσε διάφορες προτάσεις.

Σήμερα η πλειοψηφία των Δήμων και Κοινοτήτων 
βρίσκονται σε κάκιστη οικονομική κατάσταση 
γεγονός που τους καθιστά ανεπαρκείς να 
διαδραματίσουν ακόμα και τον παραδοσιακό τους 
ρόλο στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ανεπαρκής κρίνεται επίσης και η  οργάνωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω ακαταλληλότητας 
των δομών και της ελλιπούς διάρθρωσης και 
στελέχωσης είναι πλέον γεγονός ότι το κυπριακό 
μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως το ξέρουμε 
σήμερα έχει ξεπερασθεί και δεν έχει να προσφέρει 
κάτι περισσότερο.

Θέση του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι η δραστική μείωση 
του αριθμού των δήμων μέσω του περιορισμού 
της επικάλυψης που μπορεί να επιτευχθεί με την 
συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Τέτοιες αλλαγές 
θα λειτουργούν υπέρ της ευρύτερης ανάπτυξης 
των επαρχιών, την εξοικονόμηση πόρων, την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, 
τη μείωση των διάφορων τελών που καταβάλλουν 
οι δημότες κλπ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μελετά τα σχετικά 
νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και το ΕΒΕ Λευκωσίας είναι έτοιμο, 
όταν κληθεί, να εκφέρει τις απόψεις του μέσω του 
ΚΕΒΕ. 

Σχέδιο Περιοχής ΣΟΠΑΖ

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε από τη Δημοτικό 
Μηχανικό του Δήμου Λευκωσίας κα Αγνή Πετρίδου 
για το Σχέδιο Περιοχής Σοπάζ, το οποίο εκπόνησε 
ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου 
Λευκωσίας, τι προνοεί και πώς προχωρεί η υλοποίηση 
του. Σημείωσε ότι έγιναν ήδη εκ μέρους του Δήμου 
Λευκωσίας συναντήσεις με διάφορους φορείς για 
αξιοποίηση της περιοχής, πέραν του 60% της οποίας 
παραμένει αναξιοποίητη. Στόχος είναι η ανάπλαση 

και αναζωογόνηση της περιοχής η οποία δεν θα έχει 
μόνο βιομηχανική χρήση, όπως προνοείτο μέχρι το 
2012,  αλλά σύμφωνα με το συγκεκριμένο Σχέδιο, 
μέρος της περιοχής θα χρησιμοποιηθεί και για 
εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Η κα 
Πετρίδου δέχθηκε ερωτήσεις και εισηγήσεις από τα 
μέλη του Επιμελητηρίου, τα οποία τόνισαν ότι είναι 
αναγκαίο να εξευρεθούν οι πόροι για να αρχίσει 
άμεσα η υλοποίηση του Σχεδίου. 

ΤΡΑΜ
Η Λευκωσία συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα, παρά την πρόσφατη 
αναβάθμιση των λεωφορείων της ΟΣΕΛ, με σοβαρό 
αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον, στην οδική 
ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα 
η πόλη να γίνεται λιγότερο ελκυστική για τις 
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους κατοίκους 
της. Το Επιμελητήριο Λευκωσίας στηρίζει τη 
δημιουργία και ανάπτυξη συστήματος τραμ στην 
πρωτεύουσα που θα μπορούσε να συνδέει το κέντρο 
της Λευκωσίας με την ευρύτερη αστική περιοχή της 
Λευκωσίας, στην οποία το μερίδιο μετακινήσεων 
των δημόσιων συγκοινωνιών δεν ξεπερνά το 3%. 

Λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης 
που παρατηρείται στη Λευκωσία, αλλά και της 
ανεπάρκειας των χώρων στάθμευσης, σε σύγκριση 
πάντοτε με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, 
παρατηρείται να μειώνεται η κίνηση στο κέντρο της 
Λευκωσίας και να μεταφέρεται στα προάστια στα 
οποία δημιουργούνται άνετοι εμπορικοί πυρήνες με 
πολλούς χώρους στάθμευσης. Αυτό μελλοντικά θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση καθόδου  
του κόσμου προς το κέντρο της πρωτεύουσας 

Στιγμιότυπο από τη Διάσκεψη για το δημόσιο ρόλο της κρατικής γης
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και ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εμπόριο και τις 
επιχειρήσεις. 

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας για 
τη Λευκωσία (ΟΣΚΛ) έχει σκοπό την επίτευξη 
αειφόρου κινητικότητας με τη χρήση των δημόσιων 
συγκοινωνιών η οποία θα πρέπει να ξεπεράσει 
το 10% έως το έτος 2020, του ποδηλάτου και της 
διακίνησης με τα πόδια ως τις καταλληλότερες 
μορφές μεταφορών για το αστικό περιβάλλον.  Η 
εισαγωγή ενός δικτύου τραμ που να συνδέει τα 
τέσσερα μεγάλα κέντρα της περιοχής Λευκωσίας 
(Πλατεία Σολωμού, περιοχή του νέου γενικού 
Νοσοκομείου, την περιοχή του Μακαρίου Σταδίου 
και την περιοχή κοντά στο Δημαρχείο Στροβόλου) 
έχει ήδη μελετηθεί και κρίθηκε εφικτή.

Ωστόσο, ακόμα η  υλοποίηση της μελέτης δεν έχει 
αρχίσει λόγω έλλειψης επενδυτών. 
Για το τραμ υπάρχει ολοκληρωμένη 
μελέτη που εκπονήθηκε υπό την 
εποπτεία του κ. Μιχάλη Λαμπρινού, 
Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων, 
ο οποίος έχει και την ευθύνη 
του Σχεδίου Κινητικότητας της 
Λευκωσίας, αλλά παραμένει να 
ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας 
του έργου πριν προχωρήσει η 
διαδικασία. 

Αρχαιολογικό Μουσείο

Σχετικά με την ανέγερση του νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του Προέδρου, 
υπάρχει πολιτική δέσμευση για  
δαπάνη  €50 εκ συν ΦΠΑ, αλλά η 
κοστολόγηση της πρώτης φάσης 

του έργου (ανέγερση κτηρίων) υπολογίζεται γύρω 
στα €60 εκ. Αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο ποσό από 
το κράτος φτάνει στα €42 εκ οπότε για να μπορέσει 
να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού και να 
αρχίσει η ανέγερση του έργου πρέπει να εξευρεθεί 
ολόκληρο το ποσό που απαιτείται για την πρώτη 
φάση, διαφορετικά η όλη διαδικασία θα είναι 
προβληματική και θα προκληθούν καθυστερήσεις. 

Τον Ιανουάριο, 2016 το Υπουργείο Μεταφορών 
άρχισε τον καταρτισμό ομάδας. που θα αποτελείται 
από εκπροσώπους των Τμημάτων Δημοσίων Έργων, 
Πολεοδομίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του 
ΕΤΕΚ, η οποία θα λειτουργήσει ως κριτική επιτροπή 
για την επιλογή του αρχιτεκτονικού γραφείου 
που θα αναλάβει το σχεδιασμό του Μουσείου. 
Ο διαγωνισμός για το μουσείο αναμένεται να 
προκηρυχθεί το συντομότερο, ώστε η κατασκευή 
του έργου να αρχίσει το 2018. 

ΓΣΠ

Η ανάπλαση του χώρου του ΓΣΠ είναι ένα σχέδιο που 
εκκρεμεί εδώ και καιρό λόγω αδυναμίας εξεύρεσης 
επενδυτή, καθώς το έργο θα γίνει με τη μέθοδο του 
ΒΟΤ. Σε συνάντηση που είχαν τον περασμένο Μάιο 
το Επιμελητήριο Λευκωσίας, ο Δήμος Λευκωσίας 
και άλλοι οργανωμένοι φορείς της πρωτεύουσας 
με τον Υπουργό Εσωτερικών, αποφασίστηκε όπως 
προωθηθούν κάποιες αλλαγές στο σχεδιασμό του 
έργου έτσι ώστε αυτό να γίνει πιο ελκυστικό στους 
επενδυτές και να μην χαθεί άλλος χρόνος. 

Η σημαντικότερη προσθήκη στο σχεδιασμό του 
έργου ανάπλασης είναι η ανοικοδόμηση ενός μικρού 
ξενοδοχείου 70 κλινών, αν και οποιεσδήποτε 
άλλες εισηγήσεις από επιχειρηματίες θα είναι 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει τη δημιουργία τραμ στην πρωτεύουσα

Το ΕΒΕ Λευκωσίας είναι σε επικοινωνία με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς  με στόχο 
την υλοποίηση της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
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ευπρόσδεκτες και θα αξιολογούνται  από τα 
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, ώστε ο τελικός 
σχεδιασμός του έργου να μην ξεφύγει από την 
αρχική φιλοσοφία του, όπως αυτή καταγράφηκε 
μέσα από δημοψήφισμα που πραγματοποίησε το 
2010 ο Δήμος Λευκωσίας. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, στη νέα 
πρόταση πέραν από το πάρκο που ήταν και απαίτηση 
των κατοίκων της Λευκωσίας και το ξενοδοχείο που 
αποτελεί την τελευταία προσθήκη, θα υπάρχουν 
χώροι αναψυχής και πολλαπλών χρήσεων καθώς 
και χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 1000 
αυτοκινήτων.

Η διαδικασία παραμένει ακόμα σε πολύ αρχικά 
στάδια, αλλά το Επιμελητήριο Λευκωσίας είναι 
σε επικοινωνία με την κυβέρνηση και όλους τους 
αρμόδιους φορείς με στόχο την υλοποίηση του 
έργου το συντομότερο δυνατό. 

Κτιστές διαχωριστικές νησίδες

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λευκωσίας, αφού συζήτησε το θέμα της πρόθεσης του 
κράτους για τη δημιουργία κτιστών διαχωριστικών 
νησίδων στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα τάχθηκε με 
ανακοίνωσή του υπέρ της έναρξης των εργασιών 
ανάπλασης, όμως τάχθηκε ανεπιφύλακτα ενάντια 
στην κτιστή διαχωριστική νησίδα.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί δικαιολογημένες τις 
αντιδράσεις των επιχειρηματιών της Λεωφόρου 
Διγενή Ακρίτα αφού η κατασκευή της διαχωριστικής 
νησίδας θα νεκρώσει την εμπορικότητα της 
περιοχής, καθώς η πρόσβαση και η επισκεψιμότητα 
θα μειωθούν στο ελάχιστο. Παρόμοια ανησυχία 
εξέφρασε το Επιμελητήριο και για την πιθανότητα 
κατασκευής τέτοιας νησίδας και στη Λεωφόρο 
Τσερίου, όπου λειτουργούν πολλά εμπορικά 
καταστήματα και επιχειρήσεις.

Η ανησυχία αυτή πηγάζει από το παράδειγμα άλλων 
Λεωφόρων όπου η διαχωριστική νησίδα έπληξε την 
εμπορικότητα και κατέστρεψε τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει ότι οι άξονες εμπορικής 
δραστηριότητας αποτελούν τις καθορισμένες από το 
κράτος ζώνες ανάπτυξης εμπορίου και θα έπρεπε να 
διαφυλάσσεται η εμπορικότητά τους ταυτόχρονα με 
την κυκλοφοριακή τους ικανότητα η οποία μπορεί 
να επιτευχθεί με ευφάνταστα και καινοτόμα μέσα 
όπως γίνεται σε άλλες πόλεις στο εξωτερικό χωρίς 
να μετριάζεται η ασφάλειά τους. 

Τα βασικά στοιχεία που διαφυλάσσουν την 
εμπορικότητα είναι η διατήρηση χαμηλών 
ταχυτήτων, τα επαρκή πλάτη για πεζοδρόμια, η 

παρόδια στάθμευση και η δυνατότητα συχνής, 
ομαλής και ασφαλούς διασταύρωσης. Η επιμονή 
στην κατασκευή κτιστών και υπερυψωμένων 
νησίδων, όπως φαίνεται μέσα από την εμπειρία, 
διχοτομεί το δρόμο και διαλύει την εμπορικότητα.

Η κτιστή νησίδα σε εμπορικούς δρόμους στερεί 
πολύτιμο χώρο από τα πεζοδρόμια, ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, ενώ μειώνει 
την ασφάλεια και την κυκλοφοριακή ικανότητα 
σε περιπτώσεις δυστυχημάτων ή έκτακτων 
περιστατικών. 

Ο ισχυρισμός ότι η νησίδα αυξάνει την ασφάλεια 
δεν έχει τεκμηριωθεί με συνολικά, συγκριτικά και 
δημόσια προσβάσιμα στοιχεία από κανέναν στην 
Κύπρο. Το πρόβλημα της ασφάλειας των εμπορικών 
δρόμων έγκειται στην έλλειψη αστυνόμευσης. 
Μόνο η συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση με 
ηλεκτρονικά ή συμβατικά μέσα θα αυξήσει την 
ασφάλεια και θα καλλιεργήσει την κουλτούρα της 
υπεύθυνης οδήγησης που υπάρχει σε άλλες χώρες. 
Οι κτιστές νησίδες είναι απλώς το άλλοθι για να 
αποφεύγεται η αστυνόμευση. Το αποτέλεσμα αυτών 
των σχεδιασμών θα φανεί σε μερικά χρόνια στις 
στατιστικές δυστυχημάτων, όταν η ζημιά στη τοπική 
οικονομία θα έχει ήδη γίνει.

Εάν προωθηθεί η κτιστή νησίδα σε όλους τους 
δρόμους που έχουν αναφερθεί σε πρόσφατα 
δημοσιεύματα στον Τύπο, τότε με μαθηματική 
ακρίβεια θα περιοριστεί η εμπορικότητα στη 
Λευκωσία.

Φεστιβάλ Μπύρας

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

Στιγμιότυπο από το Nicosia Beer Fest 2015, το οποίο προσέλκυσε πάνω 
από 30,000 άτομα
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C.K. Matrix συνδιοργάνωσαν το 5ο φεστιβάλ 
μπύρας Λευκωσίας, Nicosia Beer Fest 2015, μεταξύ 
28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου στην Τάφρο 
Κωστάντζα.  Το Φεστιβάλ, το οποίο τελούσε υπό 
την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας, επισκέφθηκαν 
πάνω από 30,000 άτομα. Οι επισκέπτες, ντόπιοι 
και ξένοι, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις 60 
διαφορετικές μπύρες, κυπριακές και εισαγόμενες, 
που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, να 
απολαύουν ποικιλία φαγητών και εδεσμάτων και 
να διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα του φεστιβάλ το οποίο περιελάμβανε  
καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Κύπρο και την 
Ελλάδα και νεανικά συγκροτήματα που σημειώνουν 
αξιοσημείωτη μουσική καριέρα στο νησί. 

Το Nicosia Beer Fest έχει καταστεί 
πλέον θεσμός για τη Λευκωσία 
και κάθε χρόνο η όλη διοργάνωση 
είναι πιο αναβαθμισμένη.

Διεθνής Ημέρα Τουρισμού
Με στόχο την προβολή της 
παράδοσης, της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Λευκωσίας στους 
ξένους και ντόπιους επισκέπτες, η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής, με τη στήριξη 
του ΚΟΤ διοργάνωσε για ακόμη 
μια χρονιά, εκδηλώσεις με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού. Συγκεκριμένα, το 
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, 
από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, 
πραγματοποιήθηκαν  δωρεάν 
ξεναγήσεις σε δέκα μουσεία της 

Λευκωσίας (Κυπριακό Μουσείο, 
Λεβέντειος Πινακοθήκη, Μουσείο 
Τεχνών Μιχαλάκη και Λουκίας 
Ζαμπέλλα, Μουσεία Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, Λεβέντειο Δημοτικό 
Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο, 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Μουσείο 
Ιστορικής Μοτοσικλέτας, Κέντρο 
Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας, 
Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και 
Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη), καθώς 
και δωρεάν ξεναγήσεις με το 
τρενάκι της Λευκωσίας, περίπατοι 
και ποδηλατικός γύρος στην παλιά 
πόλη. Επίσης, σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, 
τεχνίτες, νέοι και παλιοί, αναβίωναν 
την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη στο 
Πολυεργαστηριακό Κέντρο της 
Χρυσαλινιώτισσας, προσελκύοντας 
το ενδιαφέρον του κοινού. Σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου 
υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας 
ξεναγήθηκαν γύρω στα 1.400 άτομα, ντόπιοι και 
ξένοι. 

Η διοργάνωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Ride the Capital

Στις 20 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας 
πραγματοποίησε φιλανθρωπική ποδηλατική 
διαδρομή που ξεκίνησε στις 7:30 το πρωί από την 
Πύλη Αμμοχώστου και κατέληξε στις 1 το μεσημέρι 
στην Πλατεία Φανερωμένης, περνώντας μέσα από τα 

Στιγμιότυπο από ξενάγηση στην παλιά Λευκωσία

Στιγμιότυπο από τη φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργάνωσε η ΕΤΑΠ Λευκωσίας
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γραφικά χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. 

Σκοπός της εκδήλωσης, πέρα από το γιορτινό και φιλανθρωπικό 
της χαρακτήρα, ήταν η προβολή της πρωτεύουσας ως ένας 
ιδανικός ποδηλατικός προορισμός. Πεπειραμένοι ποδηλάτες 
πραγματοποίησαν μια δύσκολη, αλλά όμορφη διαδρομή 100 
περίπου χιλιομέτρων φτάνοντας μέχρι το Μοναστήρι του Μαχαιρά.  
Στο τέλος της διαδρομής, τους περίμενε στο Ανοικτό Θέατρο του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου στην Φανερωμένη,  
εορταστικό πάρτι με φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική από 
το συγκρότημα Vanilla Soul. Τους ποδηλάτες καλωσόρισε και 
συνόδευσε  ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, 
δηλώνοντας με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι η Λευκωσία είναι μια 
πόλη φιλική και ασφαλής για ποδηλάτες. 

Στόχος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, όπως τόνισε και η Πρόεδρος της κα 
Έλενα Τάνου, είναι αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει την απαρχή μιας 
σειράς ποδηλατικών διαδρομών διαφόρων βαθμών δυσκολίας, 
ώστε μέσα από αυτές ντόπιοι αλλά και ξένοι να εξερευνήσουν και 
να απολαύσουν τον πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και τα 
γραφικά, παραδοσιακά χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. Φέτος, 
η εκδήλωση θα αναβαθμιστεί με την συμπερίληψη επιπλέον 
διαδρομών και άλλων συμπληρωματικών εκδηλώσεων. Όλα τα 
έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου.

Δωρεάν ξεναγήσεις 

Με στόχο την προώθηση της Λευκωσίας ως πολιτιστικός 
προορισμός με πλούσια ιστορία και παράδοση, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
συνεχίζει και αναβαθμίζει την προσφορά δωρεάν ξεναγήσεων, 
στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται 
εβδομαδιαίως, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου, 
ξεναγήσεις στο Κυπριακό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο και 
στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στον αρχαιολογικό χώρου Ιδαλίου και 
Ποταμιάς και στα χωριά της Γαλάτας και Κακοπετριάς.  

Ακόμα, κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα διοργανώνεται ξενάγηση 
στην εκτός των τειχών Λευκωσία. Επίσης, μέσα στον Απρίλιο 
διοργανώθηκαν ειδικές ξεναγήσεις στην παλιά Λευκωσία, η μια για 
τους δημοσιογράφους και τους τουριστικούς πράκτορες και η άλλη 
για το ευρύ κοινό. Η τελευταία, είχε τίτλο #myNicosia και στόχευε 
στην ανάρτηση φωτογραφιών της Λευκωσίας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, για καλύτερη προώθηση της πόλης.  

Όλες οι ξεναγήσεις προσελκύουν επισκέπτες από διάφορες χώρες 
του εξωτερικού, αλλά και Κύπριους.

Visit Nicosia App

Από τον Απρίλιο τέθηκε σε λειτουργία το mobile application της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας, «Nicosia Tourism Board», το οποίο περιέχει  
πληροφορίες για την ιστορία της Λευκωσίας, τα αξιοθέατα της 
πόλης, τους  χώρους διαμονής, τα εστιατόρια, τη νυκτερινή ζωή 
και πολλά άλλα. Το application κυκλοφορεί τόσο σε μορφή Android 
όσο και σε IOS.
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Εμπόριο
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Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να ταλαιπωρείται 
από την οικονομική κρίση. Η απουσία ικανοποιητικής 
ρευστότητας και η δυσκολία δανεισμού απασχολούν 
έντονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο με εξαίρεση τις 
εξαγωγές.

Οι εγχώριες εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 
10.4% (€832.4 εκατ.) κατά το 2015 σε σύγκριση με  € 732.3 
εκατ. το 2014, ενώ οι συνολικές εξαγωγές (εγχώριες και 
επανεξαγωγές) παρουσίασαν αύξηση 20.3% φθάνοντας τα 
€ 1736.3 εκατ. 

Οι εισαγωγές παρουσίασαν ελαφρά μείωση από την 
προηγούμενη χρονιά της τάξης του 0.6% (€5.111.7 
εκατ.) γεγονός που δείχνει ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις 
μεταλλάσσονται και γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς.

Κύριο μέλημα του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι η σταθερή και 
αναπτυξιακή πορεία του εμπορικού τομέα.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕ 
Λευκωσίας της οποίας ηγείται ο Αντιπρόεδρος Εμπορίου 
κ. Ιάκωβος Φωτιάδης και η Μόνιμη Επιτροπή Εμπορίου 
του ΚΕΒΕ στην οποία συμμετέχει το ΕΒΕΛ ασχολήθηκαν 
με τα πολλά και κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
τομέας του Εμπορίου.

Προβλήματα εμπορίου
Τα κυριότερα θέματα τα οποία εξετάσθηκαν και 
απασχόλησαν την Επιτροπή και κατ’επέκταση το ΕΒΕ 
Λευκωσίας και το ΚΕΒΕ μεταξύ άλλων ήταν:

1. Ισονομία μεταξύ εμπορευόμενων 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εισηγείται για προώθηση της ισονομίας 
μεταξύ των εμπορευόμενων τα πιο κάτω:

α. Να εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι /κανονισμοί και έλεγχοι 
για όλους τους εισαγωγείς και εμπορευόμενους.

β. Να είναι εγγεγραμμένοι στην Green Dot και να 
παρουσιάζουν πιστοποιητικό ότι είχαν εξοφλημένες 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

γ. Να ελέγχονται οι σημάνσεις στα προϊόντα.

δ. Αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών σε ό,τι αφορά τη 
διατήρηση – φύλαξη προϊόντων.

ε. Ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία για να 
διαπιστωθεί μέχρι ποιο σημείο θα γίνονται οι 
απαραίτητοι έλεγχοι που θα επιτρέπουν οποιεσδήποτε 
αθέμιτες πρακτικές.

στ. Εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ελέγχων από 
τις αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα το Τελωνείο για 
να διασφαλίζεται ότι οι εισαγωγές κατέχουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά.

ζ. Διαβήματα  για αλλαγή της σειράς προτεραιότητας 
στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων σε περίπτωση 
πτώχευσης ούτως ώστε η εξόφληση των οφειλών 
να γίνεται προς όλους τους μη εξασφαλισμένους 
πιστωτές κατά αναλογία με  το κράτος.  

η. Προστασία των διανομέων προϊόντων ευρείας 

κατανάλωσης από την νομοθεσία περί Εμπορικών 
Αντιπροσώπων όπως γίνεται σε αρκετές Ευρωπαϊκές 
χώρες.

2. Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Το θέμα του ωραρίου των καταστημάτων απασχόλησε 
επανειλημμένα μέσα στο 2015 τόσο το Διοικητικό 
Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή Εμπορίου του 
Επιμελητηρίου.

Στις 3/12/2015 το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 
και ο καθορισμός των ορίων των Τουριστικών περιοχών/
ζωνών εμπίπτει στην αποτελεσματική αρμοδιότητα της 
εκτελεστικής εξουσίας και συνιστά ρύθμιση διοικητικής 
φύσεως η οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε ποινική υπόθεση εναντίον της Χ.Α. Παπαέλληνας 
Εμπορική Λτδ το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αθώωσε 
την εταιρεία κηρύσσοντας ουσιαστικά το άρθρο 20 του 
νόμου που ρυθμίζει τα ωράρια λειτουργίας των γενικών 
καταστημάτων αντισυνταγματικό, επιβεβαιώνοντας έτσι 
την απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου.

Βραβεία Εξαγωγών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών
Ο θεσμός των Βραβείων Εξαγωγών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών για το 2014 πραγματοποιήθηκε τον χρόνο που 
μας πέρασε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο 
για την κυπριακή οικονομία.

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

Στην 24η τελετή απονομής των βραβείων εξαγωγών 
προϊόντων και υπηρεσιών στην παρουσία του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τα 
βραβεία για το έτος 2014 απέσπασαν οι  πιο κάτω εταιρείες.

Α. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά 
Προϊόντα 

1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 
άτομα: «Firepro Systems Ltd»

2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 
ατόμων: «Remedica Ltd»

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με 
προσωπικό πέραν των 50 ατόμων: «Petrou Bros Dairy 
Products Ltd»

B. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα: 
«Roha Premium Potato Ltd»    

Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων 
«Charalampides Christis»

Δ. Βραβείο Υπηρεσιών «Michael Kyprianou & Co» 

E. Τιμητικό Βραβείο εξαγωγών στην εταιρεία «Me-
dochemie Ltd» η οποία έχει βραβευθεί 10 φορές 
από το 1982 με το Βραβείο Εξαγωγών.
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Βιομηχανία
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H αστάθεια που αποτυπώνεται τον τελευταίο 
χρόνο στις διεθνείς αγορές λόγω των κραδασμών 
στην κινέζικη οικονομία και η κατρακύλα στις 
τιμές πετρελαίου επαναφέρουν στο προσκήνιο την 
αλληλοεπίδραση και αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας 
οικονομίας, τονίζοντας την ανάγκη για οικονομίες 
με ενισχυμένο παραγωγικό ιστό και πολλαπλούς 
πυλώνες ανάπτυξης για να αντιμετωπίζονται με 
μεγαλύτερη ευκολία οι οικονομικές εξελίξεις. 

Ο κλάδος της μεταποιητικής βιομηχανίας αποτελεί 
έναν από αυτούς τους πυλώνες καθώς  έχει 
σημαντική συμβολή στις οικονομίες αρκετών 
χωρών ενώ, όπως διαπιστώνεται από ειδικούς έχει 
πολύ μεγαλύτερη αποτύπωση στην οικονομική 
ανάπτυξη από ότι το πραγματικό μέγεθος του. 

Από στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται 
ότι στην Ιαπωνία η μεταποιητική βιομηχανία 
συγκεκριμένα αποτελεί το 19% του ΑΕΠ, στην Κίνα 
γύρω στο 36%, στη Σιγκαπούρη το 18%, στη Γερμανία 
το 23%, στην Ιταλία το 15%, στην Πορτογαλία το 
13%, στην Ισπανία το 13%, στην Εσθονία 16%. και 
στη Μάλτα το 20%. 

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. 

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά της σημασίας του 
κλάδου της μεταποιητικής βιομηχανίας στην 
οικονομία και στη συμβολή του στην ανάπτυξη. 

Η Βιομηχανία στην Κύπρο

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

Ο Γενικός Δείκτης κύκλου εργασιών  Βιομηχανίας  
(που περιλαμβάνει εκτός από τον κλάδο της 
Μεταποίησης και Μεταλλεία και Λατομεία, Παροχή 
Ηλεκτρικού Ρεύματος, Παροχή Νερού και Ανάκτησης 
Υλικών) είχε μια μικρή μείωση για το 2015 αλλά είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μέρος του δείκτη 
που αφορά τις εξαγωγές είχε αυξητική ποσοστιαία 
μεταβολή της τάξης του 5.6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ο  κλάδος 
της Μεταποιητικής  Βιομηχανίας όπου ο δείκτης  
ήταν θετικός αλλά είχε σημαντική αύξηση πέραν 
του  8% αναφορικά με τις εξαγωγές. Η ίδια θετική 
εικόνα για τη Μεταποίηση παρουσιάζεται και στο 
Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου  δείχνουν μια 
σταδιακή  άνοδο  τα τελευταία  χρόνια και το 2014 
ανήλθαν συνολικά στα € 732 εκ. ενώ ξεπέρασαν τα 
€  830 εκ. για το 2015. Από αυτό το ποσό μόνο το 
13.2% ήταν γεωργικά προϊόντα ενώ σχεδόν όλο το 
υπόλοιπο προερχόταν από εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων  γεωργικής προέλευσης και βιομηχανικών 
προϊόντων μεταποιητικής προέλευσης.  

Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς 
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. Οι δυνατότητες και προοπτικές του κλάδου 
της μεταποίησης στην Κύπρο επιβάλλουν την 
ενίσχυση και υποστήριξη του κλάδου. 

Είναι αναγκαίο όπως μέσα από μια συγκροτημένη 
στρατηγική σχεδιαστούν  δράσεις  και μέτρα που 
θα αυξάνουν  την παραγωγικότητα και μειώνουν  
το κόστος σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, 
ώστε  αφενός να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα 
της  μεταποιητικής βιομηχανίας και αφετέρου να 
αποκτά τη δυνατότητα για αύξηση των εξαγωγών, 

Βιομηχανική περιοχή στη Λευκωσία
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συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εισροής 
εσόδων από το εξωτερικό και στην αντιμετώπιση 
του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου. 

Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για επανεξέταση 
του κεφαλαίου βιομηχανίας και μεταποίησης 
στην Κύπρο και χάραξη νέας στρατηγικής για τον 
κλάδο. 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. 

Η Βιομηχανία στη Λευκωσία 

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

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
συνεδρίασε αρκετές φορές το 2015. Ασχολήθηκε 
επίσης με τα ευρύτερα θέματα βιομηχανίας, 
βιομηχανικής πολιτικής αλλά και τα ειδικά τοπικά 
προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

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

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

Τα προβλήματα της βιομη-
χανίας στον Υπουργό
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε 
στην αντιπροσωπεία της Μόνιμης 
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ 
που είχε συνάντηση με τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη 
στις 19/04/2016 με αντικείμενο τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος της βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στην επέκταση της χρονικής 
διάρκειας των Μισθώσεων σε 
Βιομηχανικές Περιοχές, το κόστος 
ενοικίασης σε βιομηχανικά 
τεμάχια κρατικής ιδιοκτησίας σε 

Βιομηχανικές Ζώνες, η επέκταση της επιταχυνόμενης 
απόσβεσης στα σχέδια ΑΠΕ και αυτοπαραγωγής, 
η φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας, η ανάγκη 
προστασίας των Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών 
από την επέλαση της οικιστικής ανάπτυξης, κλπ.

Της αντιπροσωπείας ηγείτο ο κ. Χριστόδουλος Ε. 
Αγκαστινιώτης, Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας ΚΕΒΕ, 
και από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο κ. Κώστας 
Ζορπάς, Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας ΕΒΕ Λευκωσίας 
και κ. Ανδρέας Αντωνιάδης Διευθυντής Βιομηχανίας.

Για τα ίδια θέματα πραγματοποιήθηκε νέα 
συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας στις 1/8/16 στην οποία και πάλιν 
συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Τα προβλήματα της Βιομηχανίας στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων
Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στη συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 05/04/016 με θέμα 
τη σημασία της βιομηχανίας και την ανάγκη χάραξης 
νέας βιομηχανικής πολιτικής.

Συμμετείχε επίσης σε δεύτερη συνεδρία στις 
12/07/16 που αφορούσε τη βιομηχανία στην Κύπρο 
και προβλήματα και προοπτικές των βιομηχανικών 
Περιοχών.

Οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν ένα πολύ 
σημαντικό θεσμό του κράτους ο οποίος στηρίζει 
τη βιομηχανική ανάπτυξη και προσφέρει τους 
αναγκαίους χώρους για δραστηριοποίηση των 
βιομηχανικών μονάδων γι’αυτό και πρέπει ο θεσμός 
με τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις να ενισχυθεί.

Τα κυριότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίας και τα οποία χρήζουν 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας 
της Βουλής των Αντιπροσώπων
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άμεσης προσοχής είναι τα ακόλουθα:

• Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων 
σε βιομηχανικά τεμάχια στις Βιομηχανικές 
Περιοχές πέραν των 99 ετών ή τουλάχιστον για 
ακόμα 3 περιόδους ώστε να μην παρουσιάζονται 
περιορισμοί στις περιόδους ανανέωσης.

• Δυνατότητα πρόωρης ανανέωσης των 
μισθώσεων πολύ πριν των τελευταίων 7 ετών 
που ισχύει σήμερα.

• Διατήρηση του δικαιώματος υποθήκευσης 
των συμβάσεων καθώς και δυνατότητα για 
μεταβίβαση των υποθηκευμένων συμβάσεων 
μίσθωσης υποστατικών σε Βιομηχανικές 
Περιοχές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

• Δυνατότητα μεταβίβασης – πώλησης της 
μίσθωσης καθ’όλη τη διάρκεια αυτής σε άλλο 
δικαιούχο.

• Υιοθέτηση μηδενικού συντελεστή φορολογίας 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε βιομηχανικά τεμάχια 
κρατικής ιδιοκτησίας.

• Προστασία των Βιομηχανικών Περιοχών (και 
κατ’ επέκταση και των Βιομηχανικών Ζωνών) 
από την επέλαση των οικιστικών αναπτύξεων.

• Βελτίωση Αστυνόμευσης και ασφάλειας εντός 
των Βιομηχανικών Περιοχών.

• Βελτίωση των προσβάσεων στις Βιομηχανικές 
Περιοχές και περίφραξη.

• Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση

• Σύνδεση υποστατικών στις Βιομηχανικές 
Περιοχές με τα αποχετευτικά συστήματα.

• Βελτίωση του χρόνου έκδοσης πολεοδομικών 
αδειών για νέες μονάδες και επεκτάσεις 
υφιστάμενων μονάδων.

• Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης κρατικής γης 
εντός Βιομηχανικών Περιοχών για εφαρμογή 
συστημάτων ΑΠΕ και δημιουργία χώρων 
στάθμευσης.

• Συμπερίληψη των Βιομηχανικών Περιοχών στα 
δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

• Βελτίωση προγραμματισμού και χωροθέτησης 
των μονάδων έτσι ώστε να μην τοποθετούνται 
μονάδες τροφίμων δίπλα από βιομηχανίες 
χημικών η άλλων οχληρών προϊόντων.

• Υιοθέτηση ευέλικτων προγραμμάτων για 
εξόφληση καθυστερημένων οφειλών από 
βιομηχανίες προς το κράτος.

• Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι θα υπάρξει ξεχωριστή 
συνεδρία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής 
αποκλειστικά για τις Βιομηχανικές Ζώνες.

Συμμετοχή του ΕΒΕ Λευκωσίας στη συ-
νάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Βιο-
μηχανίας του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο και 
Αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού

Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε 
στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας 
του ΚΕΒΕ που συναντήθηκε στις 20/4/2016 με 
τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου και τους βουλευτές του ΔΗΣΥ 
που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Βουλής κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, κ. 
Ανδρέα Μιχαηλίδη και την κα. Μαρία Κυριακού. Η 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας αποτελείτο από 
τους κ.κ. Κώστα Ζορπά, Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας, 
Παναγιώτη Παπαφιλίππου, Επίτιμο Γραμματέα, 
Κώστα Γεωργαλλή, πρώην Πρόεδρο, Ντίνο Μιτσίδη, 
μέλος Δ.Σ., Σωκράτη Ηρακλέους, Γραμματέα /
Διευθυντή και Ανδρέα Αντωνιάδη, Διευθυντή 
Βιομηχανίας.

Της συνάντησης προήδρευσε ο  Αντιπρόεδρος 
Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και Πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής Βιομηχανίας κ. Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα  εξής θέματα:

• Επέκταση της χρονικής περιόδου των 
μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις 
βιομηχανικές περιοχές. Προτείνεται να δοθεί η 
δυνατότητα στους μισθωτές να ανανεώνουν τις 
μισθώσεις τους διαρκούντων των τελευταίων 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας 
του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, στην οποία 

συμμετείχε και το ΕΒΕ Λευκωσίας
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δεκαεπτά (17) χρόνων πριν από τη λήξη της αντί 
επτά (7) χρόνων που ισχύει σήμερα, να έχουν 
Δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 3Χ33 έτη καθώς 
και προπληρωμής των ενοικίων με έκπτωση. 

• Κόστος Ενοικίων σε Βιομηχανικά Τεμάχια 
Κρατικής Ιδιοκτησίας σε ορισμένες βιομηχανικές 
ζώνες. Με την επανεκτίμηση των αξιών της γης 
τα ενοίκια σε ορισμένες μισθώσεις εκτοξεύτηκαν 
με αποτέλεσμα οι μισθωτές να αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα 
πρέπει για τις προβληματικές περιπτώσεις 2009 
και μετά, όπου υπήρξαν οι μεγάλες στρεβλώσεις 
σε ενοίκια, η διαφορά μεταξύ παλαιών και 
αναθεωρημένων ενοικίων (αγοραίο με βάση την 
αξία της βιομηχανικής σύμβασης και όχι άλλες 
χρήσεις που μπορεί να προβλέπονται από τα 
τοπικά σχέδια) να καλυφθεί με σχέδιο De mini-
mis.

• Επέκταση του κινήτρου της επιταχυνόμενης 
απόσβεσης σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις 
στις Βιομηχανίες μέχρι το 2020.

• Μετατροπή του Σχεδίου αυτοπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
συστήματα για  βιομηχανικούς – εμπορικούς 
καταναλωτές σε σχέδιο Net Metering. Το 
πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι η 
παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται 
για ιδίαν κατανάλωση διοχετεύεται στο δίκτυο 
χωρίς κανένα οικονομικό όφελος προς τον 
παραγωγό της ενέργειας που είναι η βιομηχανία.   
Δηλαδή όλα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες 
η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται πίσω στο 
δίκτυο της ΑΗΚ δωρεάν.

Θα πρέπει να υπάρξει αποζημίωση των 
βιομηχανικών παραγωγών που συμμετέχουν 

στο Σχέδιο για την παραγόμενη 
ενέργεια που επιστρέφει στο δίκτυο, 
τουλάχιστον στο κόστος αποφυγής 
της ΑΗΚ που αυτή την στιγμή είναι 
στα 9,5 σεντ την KWH.

• Βελτίωση του συστήματος 
τιμολόγησης του κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Σύστημα 
Μέγιστης Ζήτησης). Παρά το 
γεγονός ότι  η μείωση της τιμής 
του πετρελαίου, και σταδιακά οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι 
μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας 
υποβοηθούν στη συγκράτηση του 
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, 
η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Κύπρο παραμένει από τις 
ακριβότερες της Ευρώπης.

• Συζητήθηκαν επίσης το θέμα της Φορολόγησης 
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις 
κρατικών τεμαχίων, της  γειτνίασης των 
οικιστικών αναπτύξεων με τις βιομηχανικές 
περιοχές από την σταδιακή επέκταση των 
οικιστικών περιοχών και της διεύρυνσης των 
επιτρεπόμενων χρήσεων στις Βιομηχανικές 
Περιοχές.

Ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε τη σημασία 
της βιομηχανίας και το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
Προστιθέμενη Αξία και πολλαπλασιαστική δύναμη 
που έχει στην οικονομία. Γι’αυτό το λόγο θα 
διερευνηθούν τα θέματα που συζητήθηκαν στην 
συνεδρία, αλλά και θα δοθεί προτεραιότητα στα 
θέματα βιομηχανίας στην αρμόδια Επιτροπή με τη 
νέα Βουλή.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Συνάντηση με κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είχε στις 28/01/16 αντιπροσωπεία του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Η 
επίσκεψη εντασσόταν στα πλαίσια της  ετοιμασίας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης 
Ανταγωνιστικότητας.

Το κλιμάκιο αποτελείτο από εκπροσώπους της 
Γενικής Διεύθυνσης GROW, της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υποθέσεων και της Μονάδας 
Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Αντικείμενο της επίσκεψης του κλιμακίου ήταν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές, οι 
κατασκευές και τα θέματα έρευνας και καινοτομίας. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε  ανταλλαγή 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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απόψεων και δημιουργικός διάλογος.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας φιλοξενεί ανάλογες επισκέψεις 
κλιμακίων από το 2012, ενώ πέρυσι  διοργάνωσε 
αποστολή στις Βρυξέλλες με συναντήσεις σε αρκετές 
Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνάντηση για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

Συνάντηση με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και 
ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε στις 17/5/2016 
ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. 
Ανδρέας Αντωνιάδης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πολιτική της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ, το Small Business Act και η πρόσβαση 
στην χρηματοδότηση.

Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό 
Οικοσύστημα στην Κύπρο 

Σε συνέχεια της συμμετοχής του ΕΒΕ Λευκωσίας 
στην ημερίδα που διοργανώθηκε το 2015 από 
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Ενισχύοντας 
το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην Κύπρο», 
ο Ανδρέας Αντωνιάδης Διευθυντής Βιομηχανίας 
του ΕΒΕ Λευκωσίας διορίστηκε υπό την ιδιότητά 
του ως εμπειρογνώμονας στην αρμόδια Επιτροπή 
Συντονισμού και Παρακολούθησης της Πολιτικής 
για την Επιχειρηματικότητα που ενεκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης συμμετείχε ως εισηγητής 
στο εργαστήριο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
αγορές» στην ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα 
όπου παρουσίασε τα σχετικά πορίσματα/εισηγήσεις 
στην ολομέλεια των εργασιών της ημερίδας.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην 
αγορά Ηλεκτρικής  Ενέργειας

Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είχε 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 9/12/15.

Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας συνεχάρη 
τα νέα μέλη της ΡΑΕΚ  για το διορισμό τους και 
τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο τους, 
προσδοκώντας στη συνέχιση της εποικοδομητικής 
συνεργασίας. Τόνισε ότι πρώτιστο μέλημα του 
Επιμελητηρίου είναι η εξασφάλιση χαμηλότερου 
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις, 
καθώς το υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 
διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
σε όλους τους τομείς (βλέπε βιομηχανία, τουρισμός, 
γεωργία). 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν το άνοιγμα της 
αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να 
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός που θα οδηγήσει σε 
χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι 
εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή του νέου 
μοντέλου αγοράς. Έγινε επίσης αναφορά στις  υπό 
σχεδιασμό νέες διατιμήσεις και η ανάγκη όπως 
αυτές ανταποκρίνονται στις  ανάγκες της αγοράς και 
των επιχειρήσεων. Τονίστηκε επίσης η υποχρέωση  
για διαφάνεια στους λογαριασμούς της ΑΗΚ. Τέλος 
τονίστηκε η ανάγκη για ακύρωση του τέλους ΑΠΕ 
που επιβάλλεται στην παραγόμενη ενέργεια από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως επίσης και 
ρύθμιση της αυτοπαραγωγής τα Σαββατοκύριακα η 
οποία σήμερα  δίνεται στο δίκτυο δωρεάν.

Τέλος υπήρξε παραγωγική και δημιουργική 
ανταλλαγή απόψεων  και οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν 
όπως συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο 
μεταξύ τους.

Επίσης το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε με το 
Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη 
στη Δημόσια Διαβούλευση από το Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για τους νέους 
κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού στις 8/3/16 και είχε 
αποστείλει απόψεις μέσω της αρμόδιας Επιτροπής 
του ΚΕΒΕ.

Κύριες ανησυχίες του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι το 
κόστος εφαρμογής του νέου μοντέλου αγοράς και 
οι επιπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, 
η απουσία ουσιαστικού ανταγωνισμού μέχρι 
την έλευση φυσικού αερίου, η δυνατότητα για 
παραγωγή εκτός δικτύου και οι διάφορες χρεώσεις.

Ενστάσεις για την προτεινόμενη 
αύξηση του τέλους για ΑΠΕ

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε από το Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της 
ΡΑΕΚ για όλα τα θέματα της ενέργειας
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενίσταται στην προωθούμενη 
αύξηση του τέλους κατανάλωσης για Ανανεώσιμες 
πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται για να 
παρουσιαστεί η αύξηση του τέλους ως ασήμαντη, 
εντούτοις υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αύξηση 
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ 
7 – 10%.

Πρόσθετα τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για τον 
υπολογισμό των διαφόρων σεναρίων, αποτυπώνουν 
πολύ χαμηλότερη ετήσια κατανάλωση (π.χ. 
για οικιστικούς καταναλωτές μείωση ετήσιας 
κατανάλωσης 3251 kwh για  βιομηχανικούς μόλις 
66750 kwh.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σημειώνει επίσης ότι θα 
πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο όλα τα έσοδα 
από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων των 
θερμοκηπιακών αερίων πηγαίνουν στα ταμεία των 
ΑΠΕ και όχι το 50% όπως γίνεται σήμερα.

Παράλληλα γιατί θα πρέπει να καλυφθεί ολόκληρο 
το έλλειμμα και την πρώτη  χρονιά και όχι σταδιακά/
εξελικτικά.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας έθεσε τις απόψεις του στη 
συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας του ΚΕΒΕ στις 
11/7/16.

Κόστος ενοικίων σε βιομηχανικά 
τεμάχια κρατικής ιδιοκτησίας σε 
Βιομηχανικές Ζώνες

Σημαντικό πρόβλημα 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 
λόγω 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. 

Ο Διευθυντής Βιομηχανίας του 
ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε σε 
Ad Hoc Επιτροπή που ορίστηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΕΒΕ τον Ιανουάριο 2016 για να 
ετοιμάσει σχετικό σημείωμα που να 
αποτυπώσει το πρόβλημα, αλλά και 
να αναλύει τους τρόπους επίλυσης 
του θέματος. Με βάση το σημείωμα 
αυτό, το ΚΕΒΕ απέστειλε επιστολή 

στον  Υπουργό Εσωτερικών για προώθηση του 
θέματος.

Για το ίδιο θέμα ο Διευθυντής Βιομηχανίας του 
ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε με το ΚΕΒΕ σε σχετική 
σύσκεψη στο Κτηματολόγιο στις 12/2/16.

Επέκταση της χρονικής περιόδου των 
μισθώσεων σε Βιομηχανικά Τεμάχια 
στις Βιομηχανικές Περιοχές

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.

Αίτημα τόσο του ΕΒΕ Λευκωσίας όσο και των 
υπόλοιπων τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ 
είναι να επιτρέπεται η ανανέωση των μισθώσεων 
για επιπρόσθετες περιόδους των τριάντα τριών 
ετών, δεδομένου ότι ο μισθωτής συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν το 
αίτημα αυτό είναι οι ακόλουθοι:

• Σε ορισμένες βιομηχανικές περιοχές οι 
επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται στη δεύτερη 
περίοδο ανανέωσης των συμβάσεων τους 
γεγονός που περιορίζει την μακροχρόνια 
διάρκεια της μίσθωσης. Οι μισθωτές έχουν 
επενδύσει αρκετά για να αναπτύξουν τις 
επιχειρήσεις τους και επιθυμούν όπως 
διασφαλιστεί το δικαίωμα της κληρονομικής 
διαδοχής των μισθώσεων. Η θέση αυτή είναι 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενίσταται στην προωθούμενη αύξηση του τέλους κατανάλωσης 
για Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
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απόλυτα σωστή και βάσιμη εάν θέλουμε 
πραγματικά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες 
διατήρησης και ανάπτυξης των βιομηχανιών 
σε βάθος χρόνου όπως εξ’ άλλου είναι και ο 
Ευρωπαϊκός στόχος για αύξηση της συμμετοχής 
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 20% μέχρι το 
2020.

• Μια μίσθωση μακράς διάρκειας με βάση τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημιουργεί ένα 
περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από 
το δικαίωμα του μισθωτή για τη χρήση της 
μίσθωσης. Όσο η μίσθωση πλησιάζει στην 
ολοκλήρωση της άλλο τόσο μειώνεται και η 
αξία της δημιουργώντας προβληματικούς 
ισολογισμούς για τις επιχειρήσεις.

• Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που η μίσθωση 
βρίσκεται κοντά στη λήξη της, δεν γίνεται 
αποδεκτή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
ως ικανοποιητική υποθήκη για σκοπούς 
δανεισμού δημιουργώντας προβλήματα 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Προς επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος 
γίνεται εισήγηση όπως:

• Δοθεί η δυνατότητα στους μισθωτές να 
ανανεώνουν τις μισθώσεις τους διαρκούντων 
τω τελευταίων δεκαπέντε (15) χρόνων πριν 
από τη λήξη της αντί επτά (7) χρόνων που 
ισχύει σήμερα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
δημιουργούνται λογιστικά προβλήματα και 
οι μισθώσεις θα έχουν πάντα ικανοποιητική 
διάρκεια επιλύοντας έτσι τα πιο πάνω 
προβλήματα.

• Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη 
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.

Εννοείται ότι όλα τα πιο πάνω θα ισχύουν μόνο 
στις περιπτώσεις που ο μισθωτής ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του όπως αυτές πηγάζουν από 
τη σύμβαση μίσθωσης που έχει υπογράψει με το 
Υπουργείο.

Τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν τις 
Βιομηχανικές Περιοχές με σκοπό τη διεύρυνση 
των επιτρεπόμενων χρήσεων

Εκκρεμεί η έγκριση από τη Βουλή της τροποποίησης 
των Κανονισμών που διέπουν τις Βιομηχανικές 
Περιοχές με πρόταση του ΚΕΒΕ και όλων των 
τοπικών Επιμελητηρίων όπως διευρυνθούν οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις. 

Τα νέα οικονομικά δεδομένα επιβάλλουν τη 
διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων με 
τρόπο που να επιτρέπεται πλέον η χρήση των 
βιομηχανικών τεμαχίων για αποθηκευτικούς και 
εκθεσιακούς σκοπούς όπως επίσης και για σκοπούς 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι Βιομηχανικές Περιοχές εξακολουθούν να 
εξυπηρετούν τους σκοπούς λειτουργίας τους και 
τη βιομηχανία του τόπου, εν τούτοις οι ανάγκες 
των βιομηχανιών έχουν πλέον διαφοροποιηθεί με 
αποτέλεσμα κάποιες νέες, πλην όμως απαραίτητες 
δραστηριότητες να μη συνάδουν πλήρως με 
τους Κανονισμούς που διέπουν τις Βιομηχανικές 
Περιοχές με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η 
χρήση τους εντός των Βιομηχανικών Περιοχών. 
Με τη διεύρυνση των χρήσεων δεν αναμένεται 
να διαφοροποιηθούν δραστικά τα δεδομένα στις 
Βιομηχανικές Περιοχές.

Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη πιο αυστηρών 
ελέγχων και τήρησης όλων των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων της νομοθεσίας στις περιπτώσεις 
αποθήκευσης επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών 
για αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων. Στις 
περιπτώσεις όπου ένα βιομηχανικό υποστατικό 
θα χρησιμοποιηθεί για αποθηκευτικούς σκοπούς 
ή θα διαχωριστεί σε περισσότερους από ένα 
αποθηκευτικούς χώρους τότε θα πρέπει το κάθε 
τεμάχιο να λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο ή/και 
άλλες υπηρεσίες του κράτους προς τον σκοπό αυτό.

Προβλήματα στη Διαχείριση/μεταβίβαση/
ανανέωση υποθηκευμένων Συμβάσεων 
Μίσθωσης υποστατικών σε κυβερνητικές 
Βιομηχανικές Περιοχές

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε σε σύσκεψη με 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί το θέμα αναφορικά με τη φορολογία 
ιδιοκτησίας για υποστατικά σε κρατική γη
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εκπροσώπους του ΚΕΒΕ στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 26/4/16 
αναφορικά με τις προτάσεις της κυβερνητικής 
πλευράς για τη διαχείριση /μεταβίβαση 
υποθηκευμένων συμβάσεων μίσθωσης υποστατικών 
σε κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές.

Το πρόβλημα ήρθε στο προσκήνιο  μετά από σχετικές 
υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή ιδιαίτερα όσον 
αφορά την πρόταση του για απαγόρευση εγγραφής 
των μισθώσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου, γεγονός 
που βρίσκει τα Επιμελητήρια κάθετα αντίθετα, 
καθότι η εγγραφή όπως και η δυνατότητα για 
υπομίσθωση προβλέπεται από τις συμβάσεις αλλά 
και από το άρθρο 65 του Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
Νόμου.

Τα Επιμελητήρια αντιτίθενται και στις προτάσεις 
για μείωση της περιόδου άσκησης του δικαιώματος 
ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης, όπως 
επίσης στο αίτημα για αύξηση της περιόδου 
όπου θα απαγορεύεται οποιανδήποτε εκχώρηση, 
εκμίσθωσης, ή υπεκμίσθωσης ή παραχώρηση 
άδειας χρήσης στα πρώτα επτά χρόνια (αντί 3 
χρόνια), αλλά ζητούν μείωση των τελευταίων επτά 
σε τουλάχιστον 5 χρόνια. 

Ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
συνέβαλε στην ετοιμασία σημειώματος με τις 
θέσεις των επιχειρήσεων ως απάντηση στο σχετικό 
πρακτικό του Υπουργείου, το οποίο αποστάληκε 
στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ για 
να υιοθετηθεί και στη συνέχεια αποστάληκε στο 
αρμόδιο Υπουργείο με συνοδευτική επιστολή στις 
26/05/16.

Για το θέμα αυτό αντιπροσωπεία 
του ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε 
στη συνάντηση του ΚΕΒΕ με τον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 
01/08/16.

Φορολογία Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας για 
υποστατικά σε κρατική γη

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί με το ΚΕΒΕ 
έχουν ασχοληθεί κατ’ επέκταση με 
το θέμα της φορολογίας ακίνητης 
ιδιοκτησίας. Είναι τουλάχιστον 
αντιφατική η πολιτική του κράτους 
το οποίο από τη μια προτείνει 
όπως αίρεται το δικαίωμα για 
υποθήκευση, μεταβίβαση ή 
υπομίσθωση των τεμαχίων (σαν να 
μην ανήκει το εμπράγματο δικαίωμα 
στον ενοικιαστή) αλλά από την άλλη 
επιβάλλει φορολογία ως σαν να 

ανήκει στον μισθωτή η ενοικιαζόμενη γη.

Το θέμα τέθηκε στις συνεδρίες της αρμόδιας 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  όσο και στην ευρεία 
σύσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας του 
ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Μια βιομηχανία μέλος του ΕΒΕ Λευκωσίας έχει 
προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για την επιβολή 
φορολογίας. Το ΕΒΕ Λευκωσίας παρακολουθεί την 
εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώνει τα μέλη 
του.

Ευρωπαϊκό έργο για στήριξη της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί με το  Συμβουλευτικό 
Οργανισμό Eurosuccess Consulting συμμετείχαν 
στο έργο Women Εntrepreneurship Εnhancement 
- WIN, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των γυναικών σε επαγγελματικό 
επίπεδο, την κατανόηση των χαρακτηριστικών της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, τη σχέση τους με 
το γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο, 
καθώς και την προώθηση της δημιουργίας και 
λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα στάδια του έργου ήταν η 
Έρευνα μέσα από μελέτη διαφόρων πηγών και 
ερωτηματολογίων, η Αναβάθμιση και Προσαρμογή 
των εκπαιδευτικών υλικών και η Πιλοτική εφαρμογή 
τους στην κάθε χώρα η οποία συμμετέχει στο 
πρόγραμμα (Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία και Ιταλία). 
Το έργο ολοκληρώθηκε στις  31/10/2015.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στο έργο Women Enterpreneurship Enhancement - WIN
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Ομάδες στόχοι του έργου ήταν  γυναίκες οι 
οποίες ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή που είχαν ξεκινήσει ήδη τα 
τελευταία 5 χρόνια.

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

Συμμετοχή σε Τεχνική Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπεί την Κύπρο και τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες 
μέλος στην Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση 
Καινοτομίας (TC389) στον Ευρωπαϊκό  Οργανισμό 
Τυποποίησης (CEN) με το Διευθυντή Βιομηχανίας 
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη. Η τελευταία συνεδρία της 
Επιτροπής ήταν στις 14/7/2016 στις Βρυξέλλες.

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

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στην 
καθοδήγηση για δημιουργία και λειτουργία 
συστήματος διαχείρισης καινοτομίας, εφαρμόσιμου 

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

Η CEN/TC 389  συνεργάζεται και συμμετέχει σαν 
παρατηρητής στην αντίστοιχη Επιτροπή ISO/TC 279 
του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.

Ενημέρωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για τη Βιομηχανία

Συνάντηση με τον κ. Κώστα Ιακώβου, Διευθυντή 
Προγραμματισμού στη Γενική Διεύθυνση 
Ερευνητικών Προγραμμάτων Συντονισμού και 
Ανάπτυξης είχε η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ 
Λευκωσίας στις 8/1/2016.

Αφορμή για τη συνάντηση ήταν η επίσκεψη που 
διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το Μάιο του 2015 και ιδιαίτερα τη Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. 

Ο κ. Ιακώβου επεξήγησε το πλαίσιο που διέπει την 
κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και τα 
ποσά που κατανέμονται για σκοπούς Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και για τη Βιομηχανία.

Τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη όπως 
ενισχυθούν τα μέτρα προς τη βιομηχανία, καθώς 
και οι δράσεις που αφορούν την εξωστρέφεια.

Στιγμιότυπο  από την ενημέρωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για τη Βιομηχανία
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Ειδικά θέματα 
Βιομηχανικών 
Ζωνών/Περιοχών
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Η Λευκωσία είναι η επαρχία με τη μεγαλύτερη 
βιομηχανική υποδομή. Στην πόλη και επαρχία 
Λευκωσίας είναι χωροθετημένες τρεις  Κυβερνητικές 
Βιομηχανικές Περιοχές όπου  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 επιπρόσθετες ελλείψεις σε 
υποδομές στις Βιομηχανικές Ζώνες περιλαμβάνουν 
και την  ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού 
άξονα και τη χάραξη εσωτερικού δικτύου. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας και η αρμόδια Επιτροπή 
Βιομηχανίας 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 μελών 
που δραστηριοποιούνται στις πλείστες από τις 
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές. 

Τα προβλήματα Βιομηχανικών Ζωνών/
Περιοχών  στο Υπουργείο

Τα τοπικά  προβλήματα βιομηχανίας που 
απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές συζητήθηκαν κατ’ 
επανάληψη με το αρμόδιο Τμήμα Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συναντήσεις που 
έγιναν μεταξύ άλλων στις 10/09/15 και 23/11/15. 
Συζητήθηκαν επίσης στη συνάντηση με τον Υπουργό 
στις 19/04/16.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά έργα στις 
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές αλλά λόγω του 
περιορισμένου  προϋπολογισμού δεν προβλέπονται  
σημαντικά νέα έργα υποδομής για τα επόμενα 
χρόνια.

Συζήτηση για την πρόληψη πυρκαγιών 
στις Βιομηχανικές Ζώνες

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συγκάλεσε στις 12/01/16 σύσκεψη 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες για συζήτηση του θέματος 
της πρόληψης πυρκαγιών στις Βιομηχανικές 
Ζώνες από σπαρτά στις παρυφές βιομηχανικών 
υποστατικών.

Στη σύσκεψη παρέστηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 
Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και του  Δήμου 
Γερίου και της  Τοπικής Επιτροπής Βιομηχάνων 
Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με αφορμή προηγούμενη 
συνάντηση που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στη 

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη που συγκάλεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρόληψη πυρκαγιών στις Βιομηχανικές Ζώνες
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Βιομηχανική Ζώνη Γερίου, 
καθώς προκύπτει σοβαρός 
κίνδυνος κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο για πυρκαγιά και 
μετάδοσης της στα βιομηχανικά 
υποστατικά από σπαρτά σε 
τεμάχια που γειτνιάζουν με 
βιομηχανικά τεμάχια που 
πολλές φορές φτάνουν μέχρι τις 
παρυφές της περίφραξης.

Οι επιχειρήσεις έχουν προβεί 
στις δικές τους ενέργειες για 
μείωση του κινδύνου στο 
εσωτερικό των εγκαταστάσεών 
τους, αλλά είναι αδύνατο να 
ελέγξουν το τι γίνεται εκτός 
του τεμαχίου τους. Πρέπει  να 
αντιμετωπισθεί το όλο θέμα 
συνολικά και συλλογικά καθώς 
οι αποσπασματικές ενέργειες 
των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν φέρει 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική, αναλύθηκαν 
τα διάφορα θέματα, μελετήθηκαν οι διάφορες 
επιλογές και καθορίστηκαν συγκεκριμένα σχέδια 
δράσεις πάνω σε  τρεις άξονες προς επίλυση του 
προβλήματος.

Ενημέρωση για πυρασφάλεια/
πυροπροστασία στη Βιομηχανική Ζώνη 
Γερίου
Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου διοργάνωσε στις 
18/02/16 ενημερωτική παρουσίαση για τα μέτρα 
πυρασφάλειας/πυροπροστασίας σε υποστατικά στις 
Βιομηχανικές Ζώνες.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 
μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται 
στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου. Την παρουσίαση 
έκαναν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο τέλος τα μέλη είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
ερωτήσεις και ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση. 

Συνάντηση για τα προβλήματα στη 
Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών
Συνάντηση με το Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου 
Λατσιών είχε ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ 
Λευκωσίας στις 26/10/2015 με αντικείμενο τα 

προβλήματα στην Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών 
καθώς και τα θέματα υποδομής, το οδικό δίκτυο, την 
πυρασφάλεια και την καθαριότητα.

Για το ίδιο θέμα ο Διευθυντής Βιομηχανίας 
είχε επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες στη 
Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών μετά που προέκυψε 
σχετικό θέμα για τη ρύπανση στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος στη Βουλή.

Το θέμα της προστασίας  των Βιομηχανικών Ζωνών 
και Περιοχών από την επέλαση των οικιστικών 
αναπτύξεων έχει τονισθεί κατ’ επανάληψη από το 
ΕΒΕ Λευκωσίας.

Προβλήματα στη Βιομηχανική Περιοχή 
Κοκκινοτριμιθιάς και Βιομηχανική 
Ζώνη Παλιομετόχου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας προέβη σε παραστάσεις για τις 
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη σύνδεση 
των βιομηχανικών υποστατικών με το κεντρικό 
αποχετευτικό σύστημα της περιοχής.

Αιμοδοσία στη Βιομηχανική Ζώνη 
Παλιομετόχου

Όπως κάθε χρόνο διοργανώθηκε αιμοδοσία 
στις 18/12/15 από το ΕΒΕ Λευκωσίας και την 
Τοπική Επιτροπή Βιομηχανίας στη Βιομηχανική 
Ζώνη Παλαιομετόχου, Βιομηχανική Περιοχή 
Κοκκινοτριμιθιάς και Βιοτεχνική Ζώνης Μάμμαρι. 

Η αιμοδοσία έγινε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
P & P Ice Cream. 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση για πυρασφάλεια στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου
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Υπηρεσίες / 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 2015 το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης 
του 0.20%.

Σύμφωνα με τα επίσημα προκαταρτικά στοιχεία και 
σε τρέχουσες τιμές αγοράς το 2015 το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ανήλθε στα € 17.42 εκ. έναντι € 
17.39 εκ. το 2014. Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα 
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 87.1% 
σε σύγκριση με συνεισφορά 2.5% του πρωτογενούς 
και 10.4% του δευτερογενούς τομέα.

Την μεγαλύτερη αύξηση το 2015, που φτάνει 
στο 6,2%, παρουσίασαν οι διοικητικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες των οποίων η 
συνεισφορά έφτασε στα €182,1 εκατ. Ακολουθεί 
ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, 
που παρουσίασε αύξηση 5,1% με τη συνεισφορά 
του στην κυπριακή παραγωγή να φτάνει στο 
€1,15 δισ, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Ο 
τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και 
τεχνικών δραστηριοτήτων (τομέας υπηρεσιών), 
παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση 4,5% με την 
συνεισφορά να φτάνει τα €1,24 δισ. Ακολουθεί η 
εκπαίδευση με αύξηση 2,6% και συνεισφορά €1,02 
δισ, ενώ οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες αυξήθηκαν σε ποσοστό 2,5% έπειτα 
από δύο χρόνια μείωσης και την συνεισφορά να 
φτάνει στα €1,49 δισ. Ανοδικά κινήθηκε και ο Κλάδος 
των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη 
υγεία και κοινωνική μέριμνα με αύξηση 2,4% και την 
συνεισφορά να ανέρχεται σε €644,6 εκατ.

Τουρισμός
Τα στατιστικά στοιχεία της 
τουριστικής βιομηχανίας 
για το 2015 κατέδειξαν 
αύξηση σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. 
Συγκεκριμένα, οι αφίξεις 
τουριστών πολυμερούς 
παραμονής κατά το 2015 
έφτασαν τα 2.659,405 εκ. 
έναντι 2.441,239 το 2014, 
σημειώνοντας αύξηση της 
τάξης του 8,9%. Η αύξηση 
των αφίξεων συνοδεύτηκε 
με  αύξηση των εσόδων, 
αφού για το 2015 τα έσοδα 
από τον τουρισμό ανήλθαν 
στα 2.112,1 εκ. σε σχέση 
με 2.023,4 εκ το 2014, μια 
αύξηση δηλαδή της τάξης 
του 4,4%.  Σημειώνεται 

επίσης ότι την πρώτη πεντάδα χωρών με τους 
περισσότερους τουρίστες που επισκέπτονται την 
Κύπρο αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η 
Ελλάδα, η Γερμανία και η Σουηδία. 

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 6% των αφίξεων παγκύπρια κατά το 
έτος 2015, απορροφώντας το μεγαλύτερο μερίδιο 
των αφίξεων στη Λευκωσία κατά τους χειμερινούς 
μήνες. Το ΕΒΕ Λευκωσίας και η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας 
καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια, πάντοτε 
σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
για αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής 
και εκτέλεσης έργων βελτίωσης, προβολής και 
προώθησης της Λευκωσίας ως τουριστικού 
προορισμού. 

Πρόταση ΕΒΕ Λευκωσίας για την 
ανάδειξη της Λευκωσίας σαν 
περιφέρεια για Έρευνα και Καινοτομία
Η Λευκωσία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
πόλη παρουσιάζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Και 
αυτό είναι 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 τουριστική  βιομηχανία κατέδειξε αύξηση για το 2015, αφού οι αφίξεις τουριστών 
έφθασαν τα 2.659,405 εκατ.
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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 αναπτύξεις παρόμοιου τύπου έρευνας και 
καινοτομίας. 

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.  

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.

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 έχει ετοιμάσει 
ολοκληρωμένη πρόταση για ανάδειξη της Λευκωσίας 
σαν Περιφέρειας 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. Συνάδει 
επίσης με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
καθώς και την προωθούμενη Δήλωση Πολιτικής 
«Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα 

Όραμα του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι όπως η πρωτεύουσα εξελιχθεί σε μια 
περιφέρεια έρευνας και καινοτομίας

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας για το ΓΕΣΥ στο Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας
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στην Κύπρο», ιδιαίτερα όσον αφορά  με την 
Επιχειρηματική Καινοτομία.

Η πρόταση έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής στον 
Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και στο Δήμο Λευκωσίας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας στα 
πλαίσια  συνεδρίας της ολομέλειας του συναντήθηκε 
στις 5/7/2016 με τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο 
Παμπορίδη.

Ο Υπουργός ενημέρωσε το Συμβούλιο του ΕΒΕ 
Λευκωσίας για τις διαπραγματεύσεις και τις 
ενέργειες που γίνονται με στόχο την εφαρμογή του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) και την αυτονόμηση 
των νοσοκομείων. Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα 
θέμα που η Κύπρος συζητά εδώ και χρόνια – πιο 
εκτεταμένα από το 2001 όταν πέρασε ο σχετικός 
νόμος - τη στιγμή που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες το ΓΕΣΥ είναι κάτι το αυτονόητο.

Ο κ. Παμπορίδης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις 
βασικές παραμέτρους του Σχεδίου, την οικονομική 
συνεισφορά που θα έχουν σε αυτό οι εργοδότες 
και οι εργοδοτούμενοι και τα οφέλη που θα έχει 
η εφαρμογή του όσον αφορά τη βελτίωση της 
ποιότητος των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας 
και φαρμάκων για όλο τον πληθυσμό.  Όσον 
αφορά την αυτονόμηση των νοσοκομείων, ο 
Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας 
ενός ημικρατικού οργανισμού με βάση τα διεθνή 
πρότυπα, με καταρτισμένο διοικητικό συμβούλιο 
και προσωπικό που θα έχει την εποπτεία των 
νοσηλευτηρίων, ώστε η λειτουργία τους να είναι 
αποτελεσματικότερη και πιο αξιοκρατική. 

Ο κ. Παμπορίδης δέχτηκε ερωτήσεις από τα μέλη του 
Συμβουλίου και άκουσε τις εισηγήσεις τους. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας

Γενικά το ΕΒΕ Λευκωσίας απασχόλησε έντονα το 
θέμα της εισαγωγής του Γενικού Σχεδίου Υγείας 
(ΓΕΣΥ) στην Κύπρο.

Το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι:

α. Η Κύπρος χρειάζεται ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας που 
να αναβαθμίζει την παροχή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, 
όμως αυτό θα πρέπει να είναι λειτουργικό, 
σύγχρονο, ευέλικτο, αποδοτικό, οικονομικά 
βιώσιμο και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά 
στα προβλήματα του τομέα της υγείας.

Η εισαγωγή ενός νέου Γενικού Σχεδίου Υγείας στην 
Κύπρο είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, με 
προεκτάσεις και επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της 
οικονομίας και της κοινωνίας και ως εκ τούτου οι 
οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τα σημερινά και μελλοντικά 
δεδομένα διασφαλίζοντας αποτελεσματικά τη 
συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το ΕΒΕΛ συμφωνεί με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ αλλά 
θέτει ως προϋπόθεση τα εξής:

• Να στηρίζεται εξ’ αρχής σε σωστές βάσεις 
και να διασφαλίζει την ισότιμη εμπλοκή του 
ιδιωτικού τομέα σε όλες τις πτυχές, ώστε να 
είναι σύγχρονο, ευέλικτο, λειτουργικό και να 
υπηρετεί τους στόχους εφαρμογής του.

• Να προηγηθεί της εισαγωγής του ΓΕΣΥ η 
πραγματική αυτονόμηση των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων καθώς επίσης η πλήρης και 
λεπτομερής κοστολόγηση των υπηρεσιών.

• Να διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό, να 
παρέχει το δικαίωμα της επιλογής στους 
ασθενείς και να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες 
της αγοράς.

• Να είναι οικονομικά βιώσιμο, ώστε να 
αποφευχθούν κλυδωνισμοί στην οικονομία.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον 
Έφορο Φορολογίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε 
συνεδρία της ολομέλειάς του συναντήθηκε στις 6 
Ιουνίου 2016 με τον Έφορο Φορολογίας κ. Γιάννη 
Τσαγκάρη. 

Καλωσορίζοντας τον κ. Τσαγκάρη ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. Στέλιος Αναστασιάδης 
αφού τον συνεχάρη για την ανάληψη της θέση 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
με τον Έφορο Φορολογίας
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του Εφόρου Φορολογίας και του ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία στο έργο του, ανέφερε ότι πολλά θέματα 
τα οποία απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Λευκωσίας έχουν σχέση με το Τμήμα του.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
έθεσαν στον κ. Γιάννη Τσαγκάρη τα πιο κάτω 
θέματα/εισηγήσεις για τα οποία έγινε συζήτηση και 
αντηλλάγησαν απόψεις.

1. Ενοποίηση των Τμημάτων Φόρου Εισοδήματος 
και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και 
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων νομοθετικών 
ρυθμίσεων που αφορούν τη διοικητική 
εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών και 
τον υπολογισμό και επιβολή προστίμων και 
ποινών, με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες κάθε είδους φορολογίας (άμεσης 
ή έμμεσης).

2. Το Τμήμα του Εφόρου Φορολογίας θα πρέπει να 
ενισχυθεί με πρόσθετο προσοντούχο και ικανό 
προσωπικό για να γίνει πιο αποτελεσματική και 
γρήγορη η διεκπεραίωση των εργασιών του.

3. Επένδυση σε νέο λογισμικό για ηλεκτρονικές 
πληρωμές, ενημέρωση και αλληλογραφία. 
Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των 
διαδικασιών ελέγχου του Τμήματος ώστε η 
εξέταση των δηλώσεων των φορολογούμενων 
και η διευθέτηση ενστάσεων να γίνεται πιο 
γρήγορα και αποτελεσματικά με λιγότερο 
διοικητικό κόστος για τους φορολογουμένους 
και το κράτος. 

Η εξέταση των φορολογικών δηλώσεων εταιρειών 
θα πρέπει να γίνεται με βάση εξελιγμένα συστήματα 
επιλογής από τη βάση δεδομένων (advanced sam-

pling techniques).

4. Μείωση χρόνου της εξέταση των φορολογικών 
δηλώσεων (άρθρο 23 του Περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμου) και ταυτόχρονη 
κατάργηση της πρακτικής των προστατευτικών 
φορολογιών.

5. Συμψηφισμός οφειλών και επιστροφών φόρου.

6. Υποχρέωση εγκατάστασης ηλεκτρονικών 
ταμειακών μηχανών ή Φορολογικούς 
ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς Σήμανσης  (ΦΗΜΣ).

7. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας του Περί 
Χαρτοσήμων Νόμου.

8. Μείωση φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνάντηση με Έφορο 
Αποκρατικοποιήσεων

Για την πορεία του προγράμματος των 
αποκρατικοποιήσεων των ημικρατικών οργανισμών 
ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, ο 
Έφορος Αποκρατικοποιήσεων κ. Κωνσταντίνος 
Ηροδότου.

Ο κ. Ηροδότου ενημέρωσε το Συμβούλιο για 
την πορεία αποκρατικοποίησης της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών, τα καθορισμένα προαπαιτούμενα 
του Μνημονίου και για τις τέσσερις επιλογές που 
προσφέρθηκαν στους εργαζόμενους. 

Όσον αφορά την κρατική γη, ο κ. Ηροδότου είπε 
πως μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, 
έχουν εντοπιστεί 18 περιπτώσεις στις οποίες 
πρέπει να γίνουν συναλλαγές σε κρατικά τεμάχια 
στην Κύπρο, σε περίοδο 5 χρόνων. Οκτώ από αυτά 

Ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου ενημέρωσε το Δ.Σ. του ΕΒΕΛ για την πορεία των αποκρατικοποιήσεων
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τα τεμάχια αφορούν τη Λευκωσία, εκ των οποίων 
τα 5 προορίζονται για πώληση, τα 2 για μίσθωση 
και το τελευταίο για πώληση και μίσθωση. Στη 
συζήτηση του θέματος της κρατικής γης συνέβαλε 
και ο Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 
κ. Παύλος Φιλίππου, ο οποίος τόνισε ότι για την 
επιτυχή συναλλαγή των κρατικών τεμαχίων πρέπει 
να γίνει ένας ευρύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός 
σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τις 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Έγινε επίσης, μια σύντομη ενημέρωση για τα 
υπόλοιπα θέματα που χειρίζεται ο Έφορος όπως 
είναι τα Εμπορικά Σήματα και λογότυπα των 
Κυπριακών Αερογραμμών, το Κρατικό Λαχείο και 
τα Κρατικά Περιουσιακά Στοιχεία της Ευρύτερης 
Περιοχής Τροόδους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, απαντήθηκαν 
ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις επί σειρά 
θεμάτων.

Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Το θέμα της φορολογίας της Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

απασχόλησε τόσο την Επιτροπή Υπηρεσιών και 
Οικονομικών όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΒΕ Λευκωσίας.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα νομοσχέδια που 
αφορούν τη Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας το 
ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη νομοθεσία 
κινείται προς την ορθή κατεύθυνση αφού θέτει 
τις βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν το όλο 
σύστημα φορολόγησης πιο αποτελεσματικό και 
διάφανο.

Επίσης το ΕΒΕΛ διαφώνησε με τη τροποποίηση του 
περί ΦΠΑ νόμου και την επιβολή 19% ΦΠΑ επί της 
παράδοσης, μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας 
της κατοχής, της μεταβίβασης οποιουδήποτε 
εξ’ αδιαιρέτου ιδιόκτητης μερίδας, της πώλησης 
μεριδίων ή μετοχών  ή κατοχή των οποίων 
εξασφαλίζει νομικά ή πραγματικά την περιέλευση 
κατά  κυριότητα ή κατ’ επικαρπία ακινήτων για 
διάφορους σημαντικού λόγους.

Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η αύξηση του ΦΠΑ θα 
οδηγήσει σε μείωση του όγκου αγορών με αρνητικές 
επιπτώσεις στην κτηματαγορά.



Ε τ ή σ ι α  Έ κ θ ε σ η  Ε Β Ε  Λ ε υ κ ω σ ί α ς  2 0 1 5

41

Γενική Δράση
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Επιχειρηματικό δείπνο με τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην ανάπτυξη της 
Κύπρου και τα οικονομικά οφέλη από την επανένωση της 
Κύπρου ήταν τα θέματα που ανέπτυξε ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer σε 
επιχειρηματικό δείπνο που διοργάνωσε το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας.

Στο επιχειρηματικό δείπνο, που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 7 Απριλίου στο ξενοδοχείο Hilton, ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης, αφού καλωσόρισε 
τους ομιλητές και παρευρισκομένους, ανέφερε ότι η 
παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ 
σε εκδήλωση του επιχειρηματικού κόσμου της Λευκωσίας 
υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για στήριξη της Κύπρου και την ενίσχυση της 
οικονομίας της. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας είπε ότι είναι ζωτικός ο 
ρόλος της ΕΤΕπ στην ανάκαμψη της Κύπρου, αφού στηρίζει 
τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
μέσω της μακροπρόθεσμης ρευστότητας, αλλά και τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τη χρηματοδότηση 
έργων.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης, 
η ΕΤΕπ ενέκρινε δάνεια για κυπριακές ή διεθνείς 
τράπεζες μέσω των οποίων επωφελήθηκαν περισσότερες 
από 90 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οικονομικά 
συνέβαλε στη δημιουργία και τη λειτουργία του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, ευχαρίστησε τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη για τη χορήγηση 
κυβερνητικών εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ, πράγμα το 
οποίο οδήγησε σε εμφανή αποτελέσματα.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer 
χαιρέτισε την έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
το τριετές πρόγραμμα προσαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
επικρότησε τη χώρα μας για τη δέσμευσή της στην 
εφαρμογή του προγράμματος. Η Κύπρος, συνέχισε ο κ. 
Hoyer, όχι μόνο εξήλθε νωρίτερα από το πρόγραμμα 
στήριξης, αλλά εξέρχεται με αχρείαστα τα €3 δισ. από τα 
€10 δισ. που είχαν αρχικά υπολογιστεί για τις ανάγκες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στο ρόλο της ΕΤΕπ στην ανάκαμψη της 
Κύπρου, ο κ. Hoyer υπογράμμισε το γεγονός ότι η ΕΤΕπ 
στάθηκε στο πλάι της Κύπρου ως σταθερός και αξιόπιστος 
εταίρος, αφού τα τελευταία 5 χρόνια η ΕΤΕπ επένδυσε 
€1,3 δις. σε νέες επενδύσεις για την Κύπρο. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είπε αποτελεί η επένδυση για το νέο κτίριο της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω 
του μεγάλου δανείου ύψους €162 εκατ. που εξασφάλισε 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ΕΤΕπ.

Ο κ. Hoyer, αναφέρθηκε επίσης και στα οικονομικά οφέλη 
που θα προκύψουν από την επίλυση του Κυπριακού, 
λέγοντας ότι μια διευθέτηση επανένωσης του νησιού θα 
βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία 
για όλους τους Κυπρίους. Συγκεκριμένα, είπε ότι η 
επανένωση της Κύπρου θα μπορούσε να δημιουργήσει 20 
δισεκατομμύρια ευρώ «μέρισμα ειρήνης» για τα επόμενα 
20 χρόνια από την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης 

Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό δείπνο με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
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με ρυθμό 4,5 %, σε σύγκριση με το εκτιμώμενο 1,6 %, 
χωρίς μια πολιτική λύση. Πρόσθεσε δε, ότι η επανένωση 
θα ενισχύσει τα ατομικά εισοδήματα των δύο κοινοτήτων 
και θα βοηθήσει στο να εξαλειφθεί η μεγάλη εισοδηματική 
διαφορά μεταξύ τους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι δυνατή η επίτευξη 
λύσης του Κυπριακού και ότι μια ενωμένη Κύπρος μπορεί 
σήμερα να σταθεί ως φάρος ειρήνης σε μια ταραγμένη 
περιοχή του κόσμου.

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

Χορηγοί του επιχειρηματικού δείπνου ήταν η Ελληνική 
Τράπεζα, η PWC, η KPMG, η Deloitte και η EY.

Ενημέρωση για την πορεία 
διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία του ημερομηνίας 
7.3.2016 συναντήθηκε με το Διαπραγματευτή στις 
Διακοινοτικές Διαπραγματεύσεις για επίλυση του 
Κυπριακού, Πρέσβης κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Ο Πρέσβης κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης ενημέρωσε τα μέλη 
για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό 
ενώ επικεντρώθηκε σε βασικά θέματα όπως η οικονομική 
πτυχή και το κόστος της λύσης, το περιουσιακό, το 
εδαφικό και την ανάγκη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της χώρας αμέσως μετά 
την επίτευξη συμφωνίας για επίλυση του προβλήματος. 

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις/διευκρινήσεις των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανεργία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τη 
Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία 
στην Κύπρο ανήλθε στο 12.1% το Μάρτιο του 2016, 
σημειώνοντας μείωση 4.1% σε σχέση με το Μάριο του 
2015.

Παρά όμως την μείωση που έχει παρατηρηθεί το ποσοστό 
ανεργίας παραμένει ψηλό κυρίως ανάμεσα στους νέους.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μέσω του ΚΕΒΕ κατέθεσε συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για μείωση της ανεργίας και τόνωση της 
απασχόλησης.

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την επαναπροκήρυξη, 
βελτίωση και επέκταση των σχεδίων στήριξης της 
απασχόλησης και παροχής κινήτρων για εργοδότηση 
ανέργων, την ανάθεση εργασιών από το δημόσιο 
στον ιδιωτικό τομέα, την εφαρμογή σύγχρονων και 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης, την παροχή κινήτρων 
επιχειρηματικότητας κ.α.

Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό δείπνο

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Διαπραγματευτή για την επίλυση του Κυπριακού κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη
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Σήμα κινδύνου εκπέμπει το ΕΒΕΛ για τις 
επιπτώσεις από τις απεργίες

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 
(ΕΒΕ Λευκωσίας) με ανακοίνωσή του καταδίκασε με 
έντονο τρόπο το κύμα των αδικαιολόγητων απεργιών 
που πραγματοποιήθηκαν σε νευραλγικούς τομείς της 
οικονομίας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική παράλυση του 
κράτους.

Δύο μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές και πριν καλά-
καλά βγούμε από το Μνημόνιο ξεκίνησε ένας άνευ 
προηγουμένου χορός απεργιακών κινητοποιήσεων, 
όπου ο καθένας προσπαθούσε  να βελτιώσει  το δικό του 

βασίλειο και να αυξήσει τα δικά του κεκτημένα.

Οι απεργούντες ήταν από τους πλέον προνομιούχους 
εργαζόμενους στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα οι 
οποίοι ευνοούνται για δεκαετίες από το σάπιο  σύστημα, 
το οποίο μας οδήγησε στην οικονομική κρίση,  αγνοούν 
επιδεικτικά τις χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας και 
τις πλείστες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στον 
αναπνευστήρα.

Το τραγικό στην περίπτωση  είναι ότι μερίδα βουλευτών, 
στην προσπάθειά τους να φανούν αρεστοί και να 
μαζέψουν μερικούς ψήφους, ενθαρρύνουν ή ανέχονται 
τους απεργούς να συνεχίσουν τις απεργίες τους, 
αψηφώντας τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές 
επιπτώσεις στον τόπο.

Οι απεργίες στον ευαίσθητο τομέα της υγείας ταλαιπωρούν 
εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες συμπολίτες μας, θέτοντας σε 
κίνδυνο  ανθρώπινες ζωές, ενώ αποτελούν  το χειρότερο 
είδος εκβιασμού, ανεξαρτήτως του αν τα αιτήματά τους 
είναι δικαιολογημένα ή όχι.

Επίσης οι συνεχιζόμενες απεργίες στα λιμάνια από μια 
μερίδα λιμενικών υπαλλήλων που επηρεάζουν τόσο το 
εξαγωγικό όσο και το εισαγωγικό εμπόριο, επέφεραν 
τεράστιες ζημιές στις επιχειρήσεις και στην οικονομία.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας επαναλαμβάνει την πάγια θέση του 
για τη νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες και καλεί τη νομοθετική εξουσία και ειδικά τη 
μερίδα εκείνη η οποία θέτει πάνω από το καλό του τόπου  
την πελατειακή της σχέση με τις διάφορες ομάδες, να 
αναλογιστεί τις ευθύνες της.

Η ανεργία σημείωσε μείωση 4.1% σε σχέση με το 2015
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Εσωτερικά Θέματα
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Κατ’ Επιλογή Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία 
του ημερομηνίας 7/12/2015 αποφάσισε ομόφωνα όπως 
προτείνει στους κ.κ. Νικόλα Σιακόλα της εταιρείας 
Cablenet και Λύσανδρο Ιωάννου της εταιρείας PHC 
Franchise διορισμό τους σαν κατ’ επιλογή μέλη στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Οι κ.κ. Ιωάννου και Σιακόλας απεδέχθησαν την πρόταση 
και από τις 14/1/2016 συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο σαν κατ’ επιλογή μέλη.

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 24 (στ) του Καταστατικού.

EN ISO 9001: 2008

To EBE Λευκωσίας συνεχίζει με επιτυχία να εφαρμόζει 
το σύστημα διαχείρισης ποιότητας CYS EN ISO  9001: 
2008.

Σύμφωνα με την αναφορά επιθεώρησης που έγινε στις 
21/6/2016 από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης – 
ΚΕΠ 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.

Οι δείκτες ποιότητας για το 2016 δείχνουν βελτίωση σε 
θέματα εγγραφών και διαγραφών μελών. Το προσωπικό 
συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις και εμπειρίες του.

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.

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

Πρόεδρος:  Στέλιος Αναστασιάδης      
Πρώην Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής         
Επίτ. Πρόεδροι:   Κώστας Κωνσταντινίδης 
 Μάνθος Μαυρομμάτης 
 Μιχαλάκης Μιχαηλίδης   
Μέλη: Ιάκωβος Φωτιάδης 
 Κώστας Ζορπάς 
 Ευγένιος Ευγενίου 
 Έλενα Τάνου 
 Χρίστης Χριστοφόρου 
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος:  Ευγένιος Ευγενίου  
Μέλη : Γιάννος Αργυρού 
 Δήμος Δημοσθένους 
 Άκης Κελεπέσιης 
 Θεόδωρος Κρίγγου 
 Νικόλας Κυπραίος 
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 Μάριος Λένας 
 Χάρης Μιχαήλ 
 Μιχάλης  Μουσιούττας 
 Έλενα Τάνου 
 Χρίστης Χριστοφόρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΛΩΝ

Πρόεδρος:  Μάριος Λένας  
Μέλη : Θεόδωρος Κρίγγου 
 Μιχάλης  Μουσιούττας 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής και 
Ζώνης Στροβόλου

Πρόεδρος:  Γιαννάκης Κατσιδιάρης 
Μέλη: Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης 
 Κώστας Γεωργαλλής 
 Γιάννης Κωνσταντινίδης 
 Φωτεινή Παπαβασιλείου 
 Ντίνος Σπύρου 
 Έλενα Χαρτούτσιου 
 Κρις Χριστοδούλου 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Περιοχής 
Εργατών

Πρόεδρος: Νίκος Σωκράτους  
Mέλη:          Αντώνης Πρωτοπαπάς 
 Ηλίας Ψημολοφίτης 
 Γιάννος Χ’’ Γιάννης 
 Σταύρος Χαραλάμπους       
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Τοπική Επιτροπή Έγκωμης

Πρόεδρος:  Σάββας Βαρναβίδης 
Mέλη: Αλέξης Χαραλαμπίδης 
 Χρυστάλλα Τσιούπη 
 Χριστάκης Σεζίδης

Τοπική Επιτροπή Παλαιομετόχου και 
Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόεδρος:  Παναγιώτης Παπαφιλίππου 

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

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών

Πρόεδρος:  Δήμος Δημοσθένους 
Μέλη : Χριστόδουλος 
Παπαδόπουλος 
 Ιάκωβος Φωτιάδης 
 Πάνος Πέρος 
 Ζήνωνας Μαρκίδης

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου

Πρόεδρος:  Γιάννης Κωνσταντινίδης 
Μέλη: Σωτήρης Κωνσταντίνου 
  Γιώργος Ροτσάκης  
 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Ιδαλίου / 
Πέρα Χωρίου Νήσου

Πρόεδρος:  Ντίνος Μιτσίδης           
Μέλη : Κώστας Γεωργαλλής 
 Λάκης Ζωτιάδης 
 Ανδρέας Ιωάννου 
 Φαίδων Παπαδόπουλος 
 Γιώργος Τσακιστός 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης 
Καϊμακλίου/Παλλουριώτισσας 

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

Τοπική Επιτροπή Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου 

Πρόεδρος :  Γιώργος Πέτρου 
Μέλη: Γιάννος Πυρίσης 
 Γιώργος Χριστοδούλου 
 Κάρολος  Πέτρου 
 Μιχάλης Σαλαφόρης                     
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http://www.ncci.org.cy/ncci/
https://www.facebook.com/nicosiacci/?fref=ts
https://twitter.com/nicosiachamber

