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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η τρίτη συνάντηση του «Οικονομικού
Φόρουμ της Λευκωσίας», όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος της
Ένωσης Επιμελητηρίων της Τουρκίας (ΤΟΒΒ) κ. Ριφάτ Χισαρτζικλίογλου, ο
πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) κ.
Φειδίας Πηλείδης και ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ΤΚΕΕ) κ. Φικρί Τορός.
Σε κοινή τους δήλωση, οι πρόεδροι των τεσσάρων Επιμελητηρίων, αναφέρουν:
«1.
Τα τέσσερα επιμελητήρια που απαρτίζουν το Οικονομικό Φόρουμ της
Λευκωσίας, δηλαδή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Επιμελητηρίων και
Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων Τουρκίας και η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, πραγματοποίησαν σήμερα στην Αθήνα την τρίτη
συνεδρίασή τους.
2.
Στα πλαίσια του Φόρουμ αποφασίστηκε κοινό χρονοδιάγραμμα για
την ολοκλήρωση του έργου των τριών ομάδων εργασίας, οι οποίες
συστήθηκαν κατά τη δεύτερη συνάντηση
του Φόρουμ στην
Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα της Ομάδας Εργασίας για τη Διαιτησία, της
Ομάδας Εργασίας για την από κοινού ίδρυση θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και
της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση διημέρου αφιερωμένου στις
νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up). Το έργο των επιτροπών θα ολοκληρωθεί
πριν από το τέλος Μαρτίου 2015. Όπως είχε αποφασιστεί κατά τη
συνεδρίαση της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο, το Φόρουμ θα
συνεχίσει τις προσπάθειες για προώθηση της ίδρυσης Κοινού Σώματος
Διαχείρισης Καταστροφών στη νήσο. Επιπλέον, συζητήθηκαν τρόποι με τους
οποίους θα ενισχυθεί η επίδραση των επιμελητηρίων στη διαδικασία λύσης
του Κυπριακού. Διεξήχθη, επίσης, συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές
πλευρές των διαφόρων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το Φόρουμ.
3.
Το Φόρουμ επανέλαβε τη σταθερή απόφασή του να τονίζει τη
σπουδαιότητα της συνέχισης της διαπραγματευτικής διαδικασίας με σκοπό
την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, μιας και το τρέχον αδιέξοδο δεν
ωφελεί καμία από τις δύο πλευρές. Επίσης πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή των
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διαπραγματεύσεων θα πρέπει να προσανατολίζεται στην επίτευξη
αποτελεσμάτων και να γίνεται με δομημένο τρόπο, έχοντας ως στόχο την
υλοποίηση μιας λύσης χωρίς κερδισμένους και χαμένους, που θα φέρει
ειρήνη και ευημερία στη Μεγαλόνησο, αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο.
4.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο δεσμεύονται να συνεχίσουν τη
στενή τους συνεργασία και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων. Για τον
σκοπό αυτό, καλούν τους πολιτικούς αμφοτέρων των κοινοτήτων να
στηρίξουν τις προσπάθειες των δύο κυπριακών επιμελητηρίων,
αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι να αναπτύξουν τις σχέσεις και την
εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο Κοινότητες. Αυτό αναμφίβολα θα συνεισφέρει
αποφασιστικά στις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο
πρόβλημα.
5.
Το Φόρουμ τονίζει μία ακόμα φορά ότι η ευημερία της ευρύτερης
περιοχής εξαρτάται από την πλήρη λύση του Κυπριακού. Η γεωγραφική
περιοχή που περιλαμβάνει την Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία έχει
δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον, με μεγαλύτερη ευημερία, εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.

Η επόμενη συνεδρίαση του Φόρουμ θα διεξαχθεί στην Κύπρο».
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