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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέληε ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ησλ
δχν θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ απνθάζηζε λα πξνσζήζεη ην «Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηεο
Λεπθσζίαο» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ ην Σάββαην θαη ηελ
Κπξηαθή 13 θαη 14 Σεπηεκβξίνπ 2014, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Φφξνπκ ζπκκεηείραλ ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης
Επιμεληηηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος και ο ανηιπρόεδρος
κ. Παναγιώηης Παπαδόποσλος, ο πρόεδρος ηης Ένωζης Επιμεληηηρίων ηης
Τοσρκίας (ΤΟΒΒ) κ. Ριθάη Φιζαρηζικλίογλοσ, ο πρόεδρος ηοσ Κσπριακού
Εμπορικού και Βιομητανικού Επιμεληηηρίοσ (ΚΕΒΕ) κ. Φειδίας Πηλείδης και ο
πρόεδρος ηοσ Τοσρκοκσπριακού Εμπορικού Επιμεληηηρίοσ (ΤΚΕΕ) κ. Φικρί
Τορός.
Υπελζπκίδεηαη φηη ην «Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηεο Λεπθσζίαο» εγθαηληάζηεθε ζηηο 2
Ινπλίνπ 2014, ζηε Λεπθσζία, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν ηεο ζπλερηδφκελεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο δίθαηεο θαη
δηαξθνχο ιχζεο, πξνο ηελ νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη νη εγέηεο ησλ δχν θππξηαθψλ
θνηλνηήησλ.
Καηά ηε δεχηεξε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηνπ «Φφξνπκ» γηα ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ
δχν θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ, ηα κέιε ηνπ απνθάζηζαλ λα δηακνξθψζνπλ έλαλ
θαηάινγν έξγσλ πνπ ζα κεηακνξθψζνπλ ηελ Πξάζηλε Γξακκή αλάκεζα ζηηο δχν
θνηλφηεηεο απφ δψλε δηαρσξηζκνχ ζε δψλε ελφηεηαο.
Τν επφκελν βήκα ηνπ Φφξνπκ ζα είλαη λα εγθξίλεη ηελ πξνψζεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ θαη πξσηνβνπιηψλ φπσο:
1. Η δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Γηαηηεζίαο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ
ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Μηα νκάδα κειέηεο απφ εηδηθνχο
φισλ ησλ κεξψλ ζα ζπγθιεζεί ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ απφ ζήκεξα θαη ζα
παξνπζηάζεη έλα νκφθσλν ζρέδην ζπκθσλίαο ζην Φφξνπκ. Τν Φφξνπκ
επίζεο ζα εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα λα εκπιέμεη αμηφπηζηα ηξίηα κέξε ζε απηή
ηελ πξνζπάζεηα.
2. Γεκηνπξγία κηαο Θεξκνθνηηίδαο Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξεί λα
θηινμελήζεη θαη λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ειπηδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ θαη
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απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο. Μηα νκάδα κειέηεο εηδηθψλ απφ φια ηα κέξε ζα
ζπλαληεζεί ζε 30 κέξεο ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζα ζρεδηάζεη έλαλ νδηθφ ράξηε.
3. Γηνξγάλσζε κηαο Δβδνκάδαο αθηεξσκέλεο ζηηο Start-ups/λενθπείο
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε επαθή λένη επηρεηξεκαηίεο θαη απφ ηηο
δχν θνηλφηεηεο. Απηή ε εθδήισζε ζα δηνξγαλσζεί απφ κηα νκάδα κειέηεο
πνπ ζα απνηειείηαη απφ έλαλ αληηπξφζσπν απφ θάζε κέινο ηνπ Φφξνπκ, θαη
ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξφηαζε πξνο ην Φφξνπκ ζε 30 εκέξεο.
4. Πξνψζεζε ηεο ίδξπζεο ελφο Κνηλνχ Σψκαηνο Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθψλ
ζηε λήζν. Όπνηε πξνθχπηνπλ θαηαζηξνθέο φπσο θσηηέο, πιεκκχξεο θαη ηα
ζπλαθή, θαη νη δχν θνηλφηεηεο ππνθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο
έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αζθάιεηα θαη ησλ δχν
θνηλνηήησλ, ην θφξνπκ απνθάζηζε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ηέηνηαο Αξρήο
Γηαρείξηζεο.
5. Γηεμαγσγή έξεπλαο πνπ ζα κειεηά ηελ πηζαλφηεηα επηρεηξεκαηίεο θαη απφ
ηηο δχν θνηλφηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θνηλέο επελδχζεηο.
Η επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Φφξνπκ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ην Γεθέκβξην.
Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Επιμεληηηρίων Ελλάδος κ. Κωνζηανηίνος
Μίταλος, κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ, δήισζε: «Δκείο, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ
Φφξνπκ, πηζηεχνπκε φηη απηά ηα βήκαηα πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δχν θνηλνηήησλ, δελ είλαη παξά έλα απιφ μεθίλεκα. Η επεκεξία θαη ε επκάξεηα
νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ κία δίθαηε θαη βηψζηκε ιχζε ζην Κππξηαθφ
δήηεκα. Πηζηεχνπκε, επίζεο φηη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ε Κχπξνο, ε
Διιάδα θαη ε Τνπξθία δηθαηνχηαη έλα θαιχηεξν, θνηλφ θαη επσθειέο κέιινλ κέζα
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηνπξθν-θππξηαθή πιεπξά ζα
δείμεη ηελ ίδηα θαιή ζέιεζε ψζηε λα ππάξμεη έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ
δχν πιεπξψλ».
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