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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Επηκειεηεξίωλ Ειιάδνο (ΚΕΕΕ), θ. Κωλζηαληίλνο
Μίραινο, ζπκκεηείρε ζε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηε Λεπθωζία κε
ηνπο πξνέδξνπο ηνπ Κππξηαθνύ Εκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Επηκειεηεξίνπ (ΚΕΒΕ), θ.
Φεηδία Πειείδε, ηνπ Σνπξθνθππξηαθνύ Εκπνξηθνύ Επηκειεηεξίνπ (ΣΚΕΕ), θ. Φηθξί
Σνξόο, θαη ηεο Έλωζεο ηωλ Επηκειεηεξίωλ Σνπξθίαο (ΣΟΒΒ), θ. Ρηθάη
Χηζαξηδηθιίνγινπ, όπνπ δηαθήξπμαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηε
δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνύ, θαζώο επίζεο θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο λα
ππνβνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ.
ε θνηλή ηνπο δήιωζε, αλαθέξνπλ: «Σν Κππξηαθό Εκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό
Επηκειεηήξην, ην Σνπξθνθππξηαθό Εκπνξηθό Επηκειεηήξην, ε Έλωζε ηωλ
Επηκειεηεξίωλ Σνπξθίαο θαη ε Κεληξηθή Έλωζε Επηκειεηεξίωλ Ειιάδνο πνπ
απνηεινύλ ηνπο θαη’ εμνρήλ εθπξνζώπνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Κύπξν, Σνπξθία θαη Ειιάδα αληίζηνηρα, είραλ ζήκεξα ζπλάληεζε
ζηε Λεπθωζία θαη δηαθήξπμαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηε δηεπζέηεζε
ηνπ Κππξηαθνύ ωο επίζεο θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο λα ππνβνεζήζνπλ ηε
δηαδηθαζία κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ.
Σα Επηκειεηήξηα είλαη πεπεηζκέλα όηη κηα ζπλνιηθή ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ ζα επηθέξεη
ζεκαληηθά νθέιε, όρη κόλν ζηελ νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ εληζρύνληαο ηελ επεκεξία όιωλ
ηωλ Κππξίωλ, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή θαη θπξίωο ηνλ γεωγξαθηθό ρώξν πνπ
πεξηθιείεη ηελ Κύπξν, ηελ Ειιάδα θαη ηελ Σνπξθία εληόο κηαο δηεπξπκέλεο Επξωπαϊθήο
Έλωζεο, όπνπ ζα ππάξρεη ζεβαζκόο ηωλ δεκνθξαηηθώλ αξρώλ, ηωλ αλζξωπίλωλ
δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ βαζηθώλ ειεπζεξηώλ θαη όπνπ ζα δηαζθαιίδεηαη έλα θνηλό θαη
επνίωλν κέιινλ. Σα Επηκειεηήξηα εθθξάδνπλ ηελ ηζρπξή πεπνίζεζή ηνπο όηη κηα
βηώζηκε, δίθαηε θαη ιεηηνπξγηθή ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ ζα εληζρύζεη ηε ζηαζεξόηεηα θαη
αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο γηα ζπλεξγαζία θαη
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Κύπξνπ, ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο κε
επηθέληξωζε όρη κόλν ζηηο δηθέο ηνπο εζωηεξηθέο αγνξέο, αιιά θαη ζηηο ηεξάζηηεο
Επξωπαϊθέο θαη Μεζαλαηνιηθέο αγνξέο θαη αιινύ.
Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθά απαξάδεθηε θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζα έρεη
αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα όινπο. Γη’ απηό ηα Επηκειεηήξηα επαλαιακβάλνπλ ηε
δέζκεπζή ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία θαη είλαη έηνηκα λα ζηεξίμνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. Μπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηδηαίηεξα ζηε δεκηνπξγία
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ζεηηθνύ θιίκαηνο, ζηηο πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή κέηξωλ νηθνδόκεζεο εκπηζηνζύλεο,
αιιά θαη ζηε δηάλνημε ηνπ δξόκνπ γηα νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία.
Έρνπκε ελώπηνλ καο κηα κεγάιε επθαηξία γηα ζωζηή δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνύ θαη ηα
Επηκειεηήξηα ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα λα κελ ραζεί απηή ε επθαηξία.
Γη’ απηό ην ιόγν ηα Επηκειεηήξηα απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην Οηθνλνκηθό
Φόξνπκ ηεο Λεπθωζίαο γηα λα έρνπλ ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ζθνπό ηε ζπδήηεζε ηξόπωλ
επίηεπμεο ηωλ πην πάλω ζηόρωλ».
Ο πξόεδξνο ηεο ΚΕΕΕ, θ. Κωλζηαληίλνο Μίραινο, έθαλε ιόγν γηα «ηζηνξηθέο ζηηγκέο»
θαη αλαθεξόκελνο ζηελ θνηλή δήιωζε ηόληζε όηη απνηειεί ηελ νπζία ηεο ζηόρεπζεο ηωλ
ηεζζάξωλ Επηκειεηεξίωλ, ηόζν ζε ηνπηθό επίπεδν, όζν θαη ζε επξωπαϊθό, κέζω ηεο
ζπκκεηνρήο ηωλ πξνέδξωλ ηωλ Επηκειεηεξίωλ Ειιάδαο θαη Σνπξθίαο ζηελ εγεζία ηεο
Έλωζεο Επξωπαϊθώλ Επηκειεηεξίωλ Εκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο.
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