Λευκωσία, 4 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣ:

΄Ολες τις Βιομηχανίες

ΘΕΜΑ:

Παγοποίηση Ενοικίων στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές

Κυρία/ε,
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας για το πιο πάνω θέμα (επισυνάπτεται)
επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από ενέργειες του Επιμελητηρίου έχει
διασφαλισθεί ότι όλοι οι
μισθωτές στις Κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές θα
επωφεληθούν δύο παγοποιήσεων στις αυξήσεις των ενοικίων των μισθώσεων τους.
Πιο συγκεκριμένα μετά από αίτημα του ΚΕΒΕ το Υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την
κάλυψη της αύξησης του ενοικίου των οικοπέδων στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές
για περίοδο αρχικά πέντε ετών από 19/4/2013 και ακολούθως για ακόμη μια περίοδο
πέντε ετών από 20/4/2018. Η αναθεώρηση στο ενοίκιο θα καλύπτεται από την
παραχώρηση ισόποσης χορηγίας στα πλαίσια του κανόνα DE MINIMIS. Σύμφωνα με τα
πιο πάνω, δύο αναθεωρήσεις των ενοικίων σε όλους τους μισθωτές θα καλυφθούν από
τον κανόνα DE MINIMIS από τις 19/4/2013 μέχρι τις 19/4/2023.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΓΙΑ
ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων έχει
επιτευχθεί η παγοποίηση των ενοικίων στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές για
την επόμενη πενταετία.
Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ θετική για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές περιοχές γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ χαιρετίζει με
ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα του.
Οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης και αναγκαίο
συστατικό της βιομηχανικής πολιτικής του Κράτους εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει προτρέψει όλα τα Κράτη μέλη να εφαρμόσουν σχέδια και πολιτικές που να
επιτρέψουν στη βιομηχανία να επανέλθει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα
ανεβάζοντας σημαντικά τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ κάθε χώρας.
Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ σημειώνει την ετοιμότητα του να στηρίξει τις
προσπάθειες του κράτους στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που
παρουσιάζονται στον κλάδο και στη δημιουργία και εφαρμογή της καταλληλότερης
πολιτικής για βιομηχανική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.
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