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Επιστολή Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών 

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 

13 Μαΐου 2014 

Θέμα: Σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών αυτοκινήτων 

Το ΚΕΒΕ αναφέρεται στο πιο πάνω σχέδιο τονίζοντας ότι παρά τα πολλά οφέλη από την εφαρμογή του και την 

τεράστια αποδοχή του παραμένει παγιοποιημένο και εκφράζει την ανησυχία του για το ότι δεν υπάρχει κανένας 

σχεδιασμός για εξαγγελία του εντός του τρέχοντος έτους από το αρμόδιο Υπουργείο. Τονίζει δε τα διάφορα οφέλη 

που θα προκύψουν από ενδεχόμενη εξαγγελία του και ζητά όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

προώθηση της εξαγγελίας του Σχεδίου εντός του 2014. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ     

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΒΕ 

ΜΑΙΟΣ 2014 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Παραθέτονται πιο κάτω οι κυριότερες δράσεις του ΚΕΒΕ κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο για ενημέρωση σας 

Επιστολή Δρ. Στέλιο Χειμώνα 

Γενικό Διευθυντή Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

08 Μαΐου 2013 

Θέμα: Επέκταση Χρονικής Περιόδου Υλοποίησης των Επενδύσεων της 2ης Προκήρυξης του  

Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού Τομέα – Προκήρυξη Μαρτίου 2010 

 

Το ΚΕΒΕ μέσα από την επιστολή του μεταφέρει την ανησυχία των μελών του τα οποία έχουν εγκριθεί για να 

υλοποιήσουν επενδύσεις από το πιο πάνω σχέδιο, αφού λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και των 

προβλημάτων που έχουν προκύψει με το Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα αδυνατούν να προχωρήσουν στην 

υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων τους εντός του χρονικού πλαισίου των δύο ετών που 

προβλέπονται από το Σχέδιο και ζητά επέκταση της χρονικής περιόδου των 24 μηνών που προβλέπεται από το 

Σχέδιο για ολοκλήρωση των επενδύσεων. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ     

 

Επιστολή Δρ. Στέλιο Χειμώνα 

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

28 Μαΐου 2014 

Θέμα: Ενεργειακοί Επανασχεδιασμοί και ο Ρόλος  των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Ισοζύγιο 

Με αφορμή την πρόθεση του ΥΠΕΕΒΤ για μείωση της συνολικής ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα 

αδειοδοτηθούν μέσα στο 2014, το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη κρίνεται ως πολύ αρνητική. Τονίζει δε ότι η 

σημαντική μείωση της ισχύος θα προκαλέσει οικονομικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και ζητά όπως συνεχιστεί ο 

αρχικός σχεδιασμός για εγκατάσταση 30 μεγαβάτ, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια σημαντική ώθηση στην αγορά.  

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ    

 

 

 

 

http://www.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2014/07/news3.pdf
http://www.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2014/07/news6.pdf
http://www.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2014/07/news5.pdf
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Επιστολή Δρ. Στέλιο Χειμώνα 

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

30 Μαΐου 2014 

Θέμα: Σχέδιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες  

συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις στο εξωτερικό.  

 

Κατόπιν σχετικής πληροφόρησης για πιθανή αναστολή του πιο πάνω σχεδίου, το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη ανησυχία του 

τονίζοντας ότι σε περίπτωση που όντως ανασταλεί τότε θα πρόκειται για πολύ αρνητική εξέλιξη η οποία θα 

αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στις προσπάθειες των κυπριακών μεταποιητικών βιομηχανιών να εξάγουν τα 

προϊόντα τους και θα επιβραδύνει, στο μέτρο που της αναλογεί, την ανάκαμψη της χώρας μας από την δύσκολη 

οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ    

 

 

 

 

Επιστολή Γιώργο Γεωργίου 

Πρόεδρο ΔΣ ΙΠΕ 

17 Ιουνίου 2014 

Θέμα: Στόχευση των κονδυλίων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας προς τις επιχειρήσεις 

Μέσα από την επιστολή του το ΚΕΒΕ εκφράζει την ανησυχία του τόσο για τον χαμηλό προϋπολογισμό του ΙΠΕ για 

την περίοδο 2014-2020, όσο και για τη μη ικανοποιητική κατανομή των πόρων που εξασφάλισε η Κυπριακή 

Δημοκρατία από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την ίδια περίοδο. Με την επιστολή του το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι το 

διαθέσιμο ποσό θα πρέπει να κατανεμηθεί πολύ προσεγμένα δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας τονίζοντας ότι τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του ΙΠΕ θα πρέπει να έχει βασικούς 

παραλήπτες τις ίδιες τις επιχειρήσεις.    

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ    

 

 

 

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ     
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