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on line

Αποστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας επι-
σκέφθηκε τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινο-
τριμιθιάς και Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου
στις αρχές Φεβρουαρίου.

Στα πλαίσια της επίσκεψης πραγματοποιή-

θηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής
Επιτροπής Βιομηχάνων και Αντιπρόεδρο ΕΒΕΛ
κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου όπου συζητήθη-
καν τρόποι ανάπτυξης συνεργασιών καθώς και
ενίσχυση των υφιστάμενων καλών σχέσεων.

Επίσκεψη Επιμελητηρίου Εύβοιας σε 
Βιομηχανικές Ζώνες / Περιοχές Λευκωσίας

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και
αναζωογόνηση της πρωτεύουσας συζή-
τησαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης και η
Δήμαρχος Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή
Συλικιώτη.

Στη συνάντηση το ΕΒΕΛ και η Δήμαρ-
χος Λευκωσίας έθεσαν το θέμα της με-
ταστέγασης κρατικών Υπηρεσιών σε
νέα κτίρια και τόνισαν την από κοινού πά-
για θέση τους ότι η Κεντρική Διοίκηση
του κράτους θα πρέπει να παραμείνει στο
κέντρο της πρωτεύουσας. Ο Υπουργός
επεξήγησε τα σχέδια της κυβέρνησης και
ανέφερε ότι σκοπός είναι όπως συναφείς
υπηρεσίες συγκεντρωθούν σε συγκε-
κριμένους χώρους μέσα στα πλαίσια
της αποκέντρωσης κάτι το οποίο θα
εξυπηρετεί τον πολίτη και θα αποσυμ-
φορήσει το κέντρο από το κυκλοφορια-
κό. Ανέφερε δε ότι η Κεντρική Διοίκηση
θα παραμείνει στο αστικό κέντρο της πό-
λης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η
ανάγκη επίσπευσης και έγκρισης του
νέου Τοπικού Σχεδίου της Λευκωσίας κα-
θώς και η ανάγκη για τη δημιουργία νέων
χώρων στάθμευσης και η αναθεώρηση κι-

νήτρων προς τους ιδιώτες.
Τέθηκε επίσης η ανάγκη προώθησης

της αλλαγής των σημερινών κινήτρων
για την ανοικοδόμηση των διατηρητέων
και η παραχώρηση κινήτρων για ανακαι-
νίσεις οικοδομών σε περιοχές ειδικού χα-
ρακτήρα στην εντός των τειχών Λευκω-
σίας και των πυρήνων του Καϊμακλίου και
των Αγίων Ομολογητών.

Ο κ. Υπουργός αντίκρισε θετικά τα αι-
τήματα του ΕΒΕ Λευκωσίας και του Δή-
μου Λευκωσίας και εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες της κυβέρνησης για τη συμβολή

τους στην αναζωογόνηση της Λευκω-
σίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο
Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σω-
κράτης Ηρακλέους, ο Διευθυντής Πο-
λεοδομίας κ. Χρίστος Κτωρίδης η κα.
Αθηνά Αριστοστέλους 1η Λειτουργός
Τμήματος Πολεοδομίας, ο κ. Ανδρέας
Ασσιώτης Προϊστάμενος για Πολεοδο-
μικά Θέματα, ο κ. Μάριος Παναγίδης
Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός, ο κ.
Μενέλαος Βασιλείου Διοικητικός Λει-
τουργός του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναζωογόνηση της Λευκωσίας
ενώπιον Συλικιώτη, Μαύρου και ΕΒΕΛ
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του ΕΒΕ Λευκωσίας

Νέα έργα υποδομής στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι
Εντός των ημερών αρχίζουν

τα έργα εγκατάστασης τηλε-
φωνικού δικτύου στη Βιοτεχνι-
κή Ζώνη Μάμμαρι. Η εξέλιξη
αυτή ήταν ως αποτέλεσμα των
ενεργειών του ΕΒΕ Λευκωσίας
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
της CYTA και ιδιαίτερα προς το
Τμήμα Επιχειρηματικών Πελα-
τών και στον Προϊστάμενο του
κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Στην περιοχή θα εγκαταστα-
θεί προσωρινό εναέριο τηλε-
φωνικό δίκτυο, δεδομένης της
απουσίας ολοκληρωμένου οδι-
κού δικτύου που να επιτρέπει
υπόγεια εγκατάσταση.

Σε σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του
ΕΒΕ Λευκωσίας τη Δευτέρα
22 Φεβρουαρίου 2010, εκπρό-

σωποι της CYTA ενημέρωσαν
τους μισθωτές υποστατικών
στη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι
για την πορεία των εργασιών
εγκατάστασης του δικτύου
αλλά και τις σχετικές διαδικα-
σίες αναφορικά με τη σύνδεση

των υποστατικών.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν

εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας
ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας
και Πρόεδρος της οικείας  Το-
πικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου  και ο Διευθυ-

ντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Α.
Αντωνιάδης, εκ μέρους της
CYTA οι κ.κ Νίκος Γεωργιάδης
και Χαράλαμπος Λεπτός κα-
θώς και μισθωτές τεμαχίων στη
Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.

Συμμόρφωση προς τη δέ-
σμευση του Προέδρου της
Δημοκρατίας και την πάγια
θέση της κυβέρνησης σε
θέματα πολιτισμού για ανέ-
γερση Μεγάρου Πολιτισμού
στη Λευκωσία ζητούν το
ΕΒΕ Λευκωσίας και ο Δήμος
της πρωτεύουσας. Το θέμα
συζητήθηκε σε  κοινή συνά-
ντηση του Προέδρου του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστό-
δουλου Ε. Αγκαστινιώτη,
της Δημάρχου Λευκωσίας
κας Ελένης Μαύρου και του
Προέδρου του Ιδρύματος
Πολιτισμού κ. Κίκη Λαζαρί-
δη. 

Στη συνάντηση το ΕΒΕΛ
και η Δήμαρχος Λευκωσίας
ζήτησαν την άμεση προώ-
θηση και έναρξη των εργα-
σιών για την ανέγερση του
Μεγάρου  και εξέφρασαν
έντονη ανησυχία και απα-
ρέσκεια για τις  δηλώσεις
του Υπουργού Οικονομικών

στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης για αναστολή ή ακύ-
ρωση του έργου. Το ΕΒΕ
Λευκωσίας και ο Δήμος Λευ-
κωσίας θεωρούν εξαιρετι-
κά σημαντικό το έργο για
την  αστική και οικονομική
ανάπτυξη γιατί θα μεταμορ-
φώσει εντελώς το πολιτι-
στικό τοπίο της χώρας μας
και δεν θα αποτελεί «έργο
βιτρίνας» όπως κάποιοι υπο-
νοούν.

Το Μέγαρο Πολιτισμού
αναμένεται να κοστίσει
€130 εκατ. περίπου και χρη-
ματοδοτείται κατά 85% από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης. Το
κόστος δεν αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά τους
δείκτες τις οικονομίας όπως
λανθασμένα διαχέεται εφό-
σον το έργο δεν θα επιβα-
ρύνει καθόλου τον κυβερ-
νητικό προϋπολογισμό για
τα έτη 2010 και 2011 λόγω

των εισροών από τα Διαρ-

θρωτικά Ταμεία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας και ο

Δήμος Λευκωσίας έχουν

απόλυτη εμπιστοσύνη και

εμμένουν στις δημόσιες δε-

σμεύσεις του Προέδρου της

Δημοκρατίας ότι το έργο θα

προχωρήσει κανονικά και

ότι επί προεδρίας του δεν

πρόκειται να ανασταλούν

έργα πολιτισμού. Προς τού-

το έχει αποσταλεί επείγου-

σα επιστολή προς την Α.Ε.

Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετεί-

χαν επίσης ο  Διευθυντής

του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σω-

κράτης Ηρακλέους και ο Δι-

ευθυντής Οικονομικών και

Διοίκησης  του Ιδρύματος κ.

Γιώργος Παπαγεωργίου.

Νέα συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμο 
Λευκωσίας για το Μέγαρο Πολιτισμού
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Πολύ ενδιαφέρον και καθ’ όλα χρήσιμο
χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες,
ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που
συνδιοργάνωσαν στις 18 Φεβρουαρίου,
2010 το ΕΒΕ Λευκωσίας και ο Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), με θέμα:
«Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυ-
ποποίησης και Αξιοποίηση των Προτύ-
πων».

Το σεμινάριο προσέφερε την ευκαιρία
στον εμποροβιομηχανικό κόσμο της Λευ-
κωσίας, να γνωρίσει τις δυνατότητες και
τους τρόπους συμμετοχής στο Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα Τυποποίησης, καθώς και τους
τρόπους να το αξιοποιήσουν για να επω-
φεληθούν από τα προσφερόμενα πλεονε-
κτήματα. 

Στο σεμινάριο δόθηκε έμ-
φαση στις πρακτικές εφαρ-
μογές που προκύπτουν
μέσα από το οικοδόμημα
της ποιότητας και στις έν-
νοιες που χρησιμοποιούνται
ευρέως όπως: τυποποίηση,
πιστοποίηση, διαπίστευση,
σήμανση CE,έλεγχος της
αγοράς, διακρίβωση οργά-
νων, κοινοποίηση κλπ. 

Το σεμινάριο τύγχανε επι-
χορήγησης από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ει-
σηγητές ήταν στελέχη του CYS.

Το σεμινάριο αυτό εντάσσεται στα πλαί-
σια της αποστολής του ΕΒΕ Λευκωσίας για

επιμόρφωση των μελών του και προσαρ-
μογή στους νέους κανόνες λειτουργίας
όπως είναι οι αναθεωρημένες δομές που
συνθέτουν την ποιότητα στην Ευρωπαϊκή
επικράτεια.

Σεμινάριο για την τυποποίηση

Την πεποίθησή του ότι είναι
δυνατή η ανάδειξη της Κύ-
πρου σε προορισμό φωτοθε-
ραπευτικού τουρισμού, ιδιαί-
τερα κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο, εξέφρασε ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χρι-
στόδουλος Ε. Αγκαστινιώ-
της, σε χαιρετισμό του σε
εκδήλωση του ΕΒΕΛ και του
ΚΟΤ, με θέμα την ανάδειξη
της Κύπρου σε φωτοθερα-
πευτικό προορισμό.

Ο κ. Αγκαστινιώτης ανέφε-
ρε ότι το ΕΒΕ Λευκωσίας
έχει αναλάβει την προώθηση
του προγράμματος επιστη-
μονικής τεκμηρίωσης των ια-
ματικών ιδιοτήτων του κυ-

πριακού ηλιακού φωτός, έτσι
ώστε να καταστεί δυνατή η
ανάδειξη της Κύπρου σε προ-
ορισμό φωτοθεραπευτικού
τουρισμού, ιδιαίτερα κατά τη
χειμερινή περίοδο. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα την προσέλκυση τουρι-
στών κυρίως από τις Βορειο-
ευρωπαικές χώρες που υπο-
φέρουν από παθήσεις που
οφείλονται στην έλλειψη
ηλιακού φωτός. Κατ’ επέκτα-
ση, οι ξενοδοχειακές μας μο-
νάδες θα αυξήσουν τις ερ-
γασίες τους με πρωτοφανή
οικονομικά οφέλη.

Ακολούθως, ο κ. Αγκαστι-
νιώτης ανέφερε ότι το ΕΒΕ

Λευκωσίας έχει ήδη προχω-
ρήσει σε επιστημονική διε-
ρεύνηση του θέματος με την
εμπλοκή του εξ Ελλάδος
εμπειρογνώμονα δρ. Γεώρ-
γιου Παϊσίδη. 

Τα πρώτα αποτελέσματα
κατέδειξαν ότι πράγματι το
κυπριακό φως έχει ιαματικές
ιδιότητες και σοβαρά πλεο-
νεκτήματα, έναντι των άλ-
λων ανταγωνιστικών χωρών
που βρίσκονται στον ίδιο γε-
ωγραφικό παράλληλο με την
Κύπρο. 

Το πλεονέκτημα αυτό, τό-
νισε ο κ. Αγκαστινιώτης, μπο-

ρεί να αξιοποιηθεί για τη θε-
ραπεία αριθμού ανθρώπων
καθιστώντας την Κύπρο κέ-
ντρο φωτοθεραπευτικού του-
ρισμού.

Από την πλευρά του, ο Πρό-
εδρος του ΚΟΤ, κ. Αλέκος
Ορουντιώτης, υπογράμμισε
το γεγονός ότι η Κύπρος έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα για
ανάπτυξη του φωτοθεραπευ-
τικού τουρισμού, με εξαιρε-
τικά επίπεδα ηλιοφάνειας,
τόσο ετησίως, όσο και σε
μέση ημερήσια ηλιοφάνεια
σε μήνες της λεγόμενης επο-
χιακής κατάθλιψης.

Εκδήλωση ΕΒΕΛ - ΚΟΤ 
για φωτοθεραπευτικό τουρισμό
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Αντιπροσωπεία του Επιμελητη-
ρίου Ευβοίας με επικεφαλής τον
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.
Παναγιώτη Σίμωση επισκέφθηκε

το Εμπορικό
και Βιομη-
χανικό Επι-
μελητήριο
Λευκωσίας
στο οποίο
παρακάθη-
σαν σε συ-

νεδρία του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Την αντιπροσωπεία καλω-
σόρισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ  κ.
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης ο
οποίος και  αναφέρθηκε στις άρι-
στες σχέσεις των δύο Επιμελη-
τηρίων. Σε απάντηση του ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Εύβοι-

ας ευχαρίστησε
το Διοικητικό
Συμβούλιο του
ΕΒΕΛ για την
προσφορά του,
στις μεγάλες
πυρκαγιές που
έπληξαν το
νομό. 

Ως γνωστό το
ΕΒΕ Λευκωσίας
σε επίσκεψη του
στην Εύβοια πα-
ρέδωσε στην
Νομαρχία από
προσωπικές εισφορές των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου δώρο
αυτοκίνητο σε αντικατάσταση αυ-
τού που κάηκε από τις πυρκαγιές. 

Στην συνάντηση το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας και το Επιμελητήριο Ευ-
βοίας αντάλλαξαν απόψεις και
συζήτησαν τρόπους στενότερης
συνεργασίας και  από κοινού απε-
φάσισαν αδελφοποίηση των δύο

Επιμελητηρίων. 
Με την ευκαιρία της συνάντη-

σης συζητήθηκαν θέματα ευρύ-
τερης οικονομίας και τέλος ανταλ-
λάχθηκαν αναμνηστικά δώρα.      

Ευχαριστίες
για τη βοήθεια 
και στενότερη
συνεργασία 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συ-
νεργασία με την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Κύπρου
εγκαινίασε σειρά ενημερω-
τικών παρουσιάσεων με θέμα
«Πυρασφάλεια / Πυροπρο-
στασία για υποστατικά σε
Βιομηχανικές Ζώνες / Περιο-
χές».

Η πρώτη παρουσίαση πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις της Παγκύπριας Εται-
ρείας Αρτοποιών και προ-
σκλήθηκαν εκπρόσωποι επι-
χειρήσεων από τη Βιομηχα-

νική Περιοχή Κοκκινοτριμι-
θιάς, τη Βιομηχανική Ζώνη
Παλιομετόχου και τη Βιοτε-
χνική Ζώνη Μάμμαρι.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση
συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος
Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου και ο Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντω-
νιάδης καθώς και εκπρόσωποι
του Τμήματος Πυροπροστα-
σίας του Αρχηγείου Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Κύ-
πρου.

Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχα-
νίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Παπαφιλίππου καλωσορίζο-
ντας τους παρευρισκομένους
τόνισε ότι το θέμα της πυρα-
σφάλειας και πυροπροστα-
σίας είναι πολύ σοβαρό για
κάθε επιχείρηση καθώς για
ένα ασήμαντο λόγο ή παρά-
λειψη μπορούν να κινδυνεύ-
σουν ανθρώπινες ζωές και
να χαθούν οι κόποι μια ζωής,
με όλα τα αρνητικά που αυτό
συνεπάγεται. Είναι γι’ αυτό το
λόγο που το ΕΒΕ Λευκωσίας

ανέλαβε να προωθήσει αυτή
την ενημερωτική εκστρατεία.

Στην παρουσίαση έγινε
αναφορά στις αιτίες πυρκα-
γιάς, στους τρόπους μετά-
δοσης και κατάσβεσης, στα
μέσα πυρόσβεσης και στις
επιβεβλημένες ενέργειες σε
περίπτωση πυρκαγιάς.

Στο τέλος της παρουσίασης
ακολούθησε παραγωγικός και
εποικοδομητικός διάλογος
μεταξύ των παρευρισκομέ-
νων και των εκπροσώπων της
Πυροσβεστικής.

Επίσκεψη Επιμελητηρίου Εύβοιας
στο ΕΒΕ Λευκωσίας 

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πυρασφάλεια
των βιομηχανικών υποστατικών


