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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 39  � ΜΑΡΤΙΟΣ 2011on line
Εποικοδομητική συνάντηση του ΕΒΕΛ 

με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
• Στην ατζέντα το κυπριακό και η οικο-

νομία
•Στ. στεφάνου: η κυβέρνηση στηρίζε-

ται στον επιχειρηματικό κόσμο για την
πρόοδο και ανάπτυξη της οικονομίας

Λεπτομέρειες στη σελ. 2
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Συμμετοχή της Εταιρείας

Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής Περιφέρειας

Λευκωσίας στην τουριστική

έκθεση ITB Βερολίνου

Σελ. 3

Το ΕΒΕ Λευκω-

σίας τίμησε 

πρωταθλήτρια

μαθήτρια

Σελ. 4

Στην τελική ευθεία
η ανέγερση του Νέου 

Αρχαιολογικού Μουσείου

•Συνάντηση ΕΒΕΛ με την Υπουργό
Συγκοινωνιών και έργων

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Στενότερη συνεργασία
Κύπρου- Εύβοιας 

•Συνάντηση ΕΒΕΛ με επιχειρηματίες 
Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση



Τις εξελίξεις στο κυπριακό και τις σκέψεις της
κυβέρνησης για την οικονομία, ανέπτυξε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου
ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ).

Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφάνου προσκλήθηκε
από το ΕΒΕΛ σε τακτική συνεδρία του ΔΣ του,
όπου παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις στο
κυπριακό και μίλησε για τις σκέψεις της κυ-
βέρνησης για την οικονομία.

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου η διαδικασία των συ-
νομιλιών μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και
του Τ/Κ ηγέτη κ. Έρογλου δεν προχωρεί με το
ρυθμό που θα ήθελε η πλευρά μας, λόγω της
στάσης της τουρκικής πλευράς.

Ωστόσο, διευκρίνισε, η δική μας πλευρά είναι
αποφασισμένη να φανεί συνεπής στις δεσμεύ-
σεις  και στις υποχρεώσεις απέναντι στα Ηνω-
μένα Έθνη και το διεθνή παράγοντα και θα συ-
νεχίσει με εποικοδομητικό τρόπο τις συνομιλίες.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ .Στεφάνου  στην
ενταξιακή  πορεία της Τουρκίας  στην Ε.  Ένω-
ση λέγοντας ότι η δική της συμπεριφορά και
στάση εμποδίζει το κλείσιμο κεφαλαίων για προ-
ώθηση της διαδικασίας.

Έχουμε διαμηνύσει σ’ όλους τους εταίρους
μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφάνου  ότι η
πορεία της Τουρκίας  εξαρτάται κυρίως από την
ίδια κι’ όχι από τη στάση της Κύπρου. Η Τουρ-
κία θα πρέπει  πρώτα να βοηθήσει τον εαυτό της
συμπλήρωσε.

Για την οικονομία, ο κ. Στεφάνου είπε ότι η κυ-
βέρνηση ανησυχεί από τις επιπτώσεις του κρα-

τικού μισθολογίου και του συνταξιοδοτικού
πάνω στα δημόσια οικονομικά. Προσπαθούμε
πρόσθεσε, να βρούμε  λύσεις για να βελτιωθεί
η δημοσιονομική κατάσταση  και
να μπορέσει η οικονομία να τεθεί
σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι με ήπια
μέτρα η οικονομία πέρασε από
την ύφεση σε ανάπτυξη και ανα-
φέρθηκε στις προβλέψεις για
ρυθμό ανάπτυξης 1,5% το 2011.

Τον κ. Στεφάνου καλωσόρισε
στο ΕΒΕΛ ο Πρόεδρος του ΔΣ του κ. Χριστό-
δουλος Ε. Αγκαστινιώτης, ο οποίος ζήτησε
περισσότερα μέτρα από την κυβέρνηση για να

ορθοποδήσει η οικονομία.
Ο κ. Αγκαστινιώτης  είπε στον κ. Στεφάνου ότι

ο επιχειρηματικός κόσμος δέχεται αλλεπάλλη-
λα πλήγματα από την οικονομική
κρίση και δεν  μπορεί άλλο να βά-
ζει (μόνος του) τους ώμους του για
να συντηρεί το σπάταλο κράτος.

Στη συνέχεια μέλη του ΔΣ του
ΕΒΕΛ υπέβαλαν σωρείαν ερωτή-
σεων στον κ. Στεφάνου τόσο για το
κυπριακό όσο και για την οικονομία.

Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε πολύ
εποικοδομητική τη συνάντηση και είπε ότι η κυ-
βέρνηση στηρίζεται στον επιχειρηματικό κόσμο
για πρόοδο και ανάπτυξη της οικονομίας.

Μηνιαία on line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3
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Δημοσιογραφική επιμέλεια 
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Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Εποικοδομητική συνάντηση του ΕΒΕΛ 
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

on line

Το ΕΒΕΛ ζήτησε
περισσότερα μέτρα 
από την κυβέρνηση
για να ορθοποδήσει

η οικονομία

Το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας παρακολου-
θεί με εντεινόμενη ανη-
συχία τις διαφορετικές
απόψεις των Κομμάτων
στην  πρόταση του ΕΒΕ
Λευκωσίας για αξιοποίη-
ση του κτιρίου του Δημο-
τικού Θεάτρου από τη
Βουλή των Αντιπροσώ-
πων.

Ως γνωστόν οι προσπάθειες για ανέγερση του
νέου κτιρίου του Κοινοβουλίου στο χώρο που
έχει επιλεγεί έχουν ανασταλεί καθώς έχουν βρε-
θεί εκεί αρχαιότητες και δεν προβλέπεται στα
επόμενα χρόνια έναρξη εργασιών για  την ανέ-
γερσή του.

Εξ’ άλλου το Δημοτικό Θέατρο μετά την κα-
τάρρευση της οροφής του παραμένει ένα εγκα-

ταλειμμένο κτίριο  στο κε-
ντρικότερο σημείο της πόλης
έρμαιο της φθοράς του χρό-
νου και της εγκατάλειψης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας, εν όψει
της ανάληψης κατά το 2012
της Προεδρίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης  από την Κύ-
προ απαιτεί να δει μια Βουλή
όπου επάξια θα μπορεί να φι-
λοξενήσει τους ηγέτες και τις

σημαντικές προσωπικότητες των κρατών μελών
της Ε.Ε. που θα επισκεφθούν την Κυπριακή πρω-
τεύουσα.

Το ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι με την κατάλληλη
αξιοποίηση  του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου
θα έχει το κράτος την ευκαιρία  να στεγάσει τη
Βουλή σε ένα σύγχρονο κτίριο με αξιόλογη αρ-
χιτεκτονική, γεγονός που θα αναβαθμίσει το κύ-
ρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου. 

Αξιοποίηση από τη Βουλή 
του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας



Συμμετοχή της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας στην Τουριστική 

Έκθεση ITB Βερολίνου
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης και Προβολής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας συμμετείχε για πρώτη φορά
στην Τουριστική Έκθεση ITB Βερο-
λίνου 2011, η οποία αποτελεί τη ση-
μαντικότερη πλατφόρμα προβολής
τουριστικών υπηρεσιών και προ-
σέλκυσης περιηγητών. 

Η παρουσία της Εταιρείας στην
κορυφαία αυτή τουριστική διοργά-
νωση της έδωσε την ευκαιρία να έρ-
θει σε επαφή με φορείς της Γερμα-
νίας όπως και άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών που συμμετείχαν και απο-
τελούν σημαντική πηγή για τον ει-
σερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας. 

Η εκπρόσωπος της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας, κα.
Νιόβη Παρισινού πραγματοποίησε
επαφές γνωριμίας και αλληλοενη-
μέρωσης κατά τις οποίες είχε την
ευκαιρία να τονίσει τις τουριστικές
πτυχές της Κυπριακής πρωτεύου-
σας και ειδικότερα τις προδιαγρα-
φές της για πολιτιστικό και θεματι-
κό τουρισμό. Ειδικό ενδιαφέρον
εκδηλώθηκε για τους ιστορικούς και
άλλους δεσμούς της Λευκωσίας
με τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στενότερη συνεργασία
Κύπρου - Εύβοιας

Συνάντηση με επιχειρημα-
τίες μέλη του Επιμελητηρίου
Εύβοιας είχε αντιπροσωπεία
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας.

Οι επιχειρηματίες από την
Εύβοια επισκέφθηκαν την
Κύπρο με την ευκαιρία προ-
γράμματος εκπαιδευτικής
αποστολής που διοργανώ-
θηκε από το Επιμελητήριο
Εύβοιας στα πλαίσια του προ-
γράμματος “Leonardo Da
Vinci”, με τίτλο Χρηματοοι-
κονομικό Management στους
τομείς της ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης και μεσιτείας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης αφού καλω-
σόρισε την αντιπροσωπεία
ενημέρωσε τους συμμετέχο-
ντες  για το πεδίο δράσης
του Επιμελητηρίου.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν
τα προβλήματα των επιχει-
ρηματιών που πηγάζουν από
την οικονομική κρίση και τα-
λαιπωρούν ιδιαίτερα τους
Ελλαδίτες επιχειρηματίες και
αντηλλάγησαν απόψεις για
στενότερη συνεργασία και
αλληλοενημέρωση των Κυ-
πρίων επιχειρηματιών με
τους συναδέλφους τους της
Εύβοιας.

Την αναγκαιότητα για την άμεση
έναρξη των εργασιών της κατα-
σκευής του Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου ζήτησε ο Διευθυντής
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας κ. Σω-
κράτης Ηρακλέους σε συνάντηση
με την Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων κα. Ερατώ Μαρκουλλή.

Στη συνάντηση στην οποία πα-
ρευρέθηκε και η Δήμαρχος Λευ-
κωσίας κα. Ελένη Μαύρου συζη-
τήθηκε το χρονοδιάγραμμα των
σταδίων υλοποίησης της ανέγερ-
σης του Νέου Κυπριακού Μουσεί-
ου όπου στις 8 Απριλίου 2011 θα γί-
νει η προκήρυξη πρόσκλησης αι-
τήσεων Αρχιτεκτόνων, μετά την
απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου να συμπεριλάβει κονδύλι
ύψους 200,000 Ευρώ στον προϋ-
πολογισμό του 2011.

Το κονδύλι το οποίο προορίζεται

για κάλυψη των δαπανών ετοιμα-
σίας των εγγράφων και της προ-
κήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού για το νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο στην ουσία τροχιοδρομεί
την υλοποίηση του σημαντικότερου
πολιτιστικού έργου, όχι μόνο της

πρωτεύουσας, αλλά και ολόκληρης
της χώρας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας θεωρεί το
έργο ύψιστης σημασίας και ευρύ-
τερης εμβέλειας που αναβαθμίζει
την πολιτιστική μας υποδομή και

συμβάλλει στην παρουσίαση και

προβολή του αρχαιολογικού πλού-

του που θα στεγάσει τις αρχαιό-

τητες που σήμερα βρίσκονται στο

Μουσείο της Λευκωσίας καθώς και

ένα μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που

για πολλά χρόνια βρίσκονται φυ-

λαγμένα σε αποθήκες.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει την

ευαρέσκειά του για την προσωπική

και σταθερή δέσμευση της κας

Μαρκουλλή για την υλοποίηση του

σημαντικού αυτού έργου της πρω-

τεύουσας.

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν

επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος

Δημοσίων Έργων, ο Διευθυντής

Ελέγχου, η Διευθύντρια του Τμή-

ματος Αρχαιοτήτων και η  Ανώτε-

ρη Λειτουργός της Εταιρείας Του-

ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Περιφέρειας Λευκωσίας.
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στην τελική ευθεία η ανέγερση 
του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Στιγμιότυπο από την έκθεση



To ΕΒΕ Λευκωσίας τίμησε
πρωταθλήτρια μαθήτρια

Σε συνεδρία του το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας τίμησε την
μαθήτρια Σώτια Ζένιου η οποία κέρδισε
Πανευρωπαϊκό μετάλλιο στο καράτε,
αφού κατετάγη 3η στην κατηγορία νεα-
νίδων στην κατηγορία κάτω των 15 ετών
και κάτω των 47 kg.

Η Σώτια είναι άριστη μαθήτρια σε ιδιω-
τικό σχολείο όπου φοιτά με πλήρη υπο-
τροφία τα τελευ-
ταία 4 χρόνια ενώ
σε ηλικία μόλις 15
ετών έχει εξα-
σφαλίσει και υπο-
τροφία από το πα-
νεπιστήμιο της
Πενσυλβάν ιας
όπου θα φοιτήσει
εκεί για 6 εβδο-
μάδες σαν μέλος
επίλεκτης ερευ-
νητικής ομάδας
που ασχολείται με
το περιβάλλον.
Επίσης ασχολεί-
ται με πολλά άλλα
σπόρ.

Η τιμητική διάκριση έγινε μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του
Επιμελητηρίου της Λευκωσίας και ως
εκδήλωση της ιδιαίτερης ευαισθητοποί-
ησης του σε θέματα που αφορούν τους
νέους.

Την πλακέτα επέδωσε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου ο
οποίος ήταν προσκεκλημένος στη συνε-
δρία του Συμβουλίου.
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του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στήριξη στην Αιμοδοσία 
από το ΕΒΕ Λευκωσίας

Επιδεικνύοντας έμπρακτα την
στήριξή του στο θεσμό της αιμο-
δοσίας,  το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συ-
νεργασία με την Τοπική Επιτροπή
Βιομηχάνων στην Βιομηχανική
Ζώνη Παλιομετόχου, Βιομηχανική
Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και Βιο-
τεχνική Ζώνη Μάμμαρι διοργάνωσε
αιμοδοσία για 6η  συνεχόμενη χρο-
νιά.

Στην αιμοδοσία παρέστησαν ο

Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής
Βιομηχάνων κ. Παναγιώτης Παπα-
φιλίππου και ο Διευθυντής Βιομη-
χανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Αν-
δρέας Αντωνιάδης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θα συνεχίσει
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που
εντάσσονται στα πλαίσια της κοι-
νωνικής προσφοράς του Επιμελη-
τηρίου για ευαισθητοποίηση του
εμποροβιομηχανικού κόσμου.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

Το ΕΒΕ Λευκωσίας
εκφράζει την ικανο-
ποίησή του για την
ολοκλήρωση του οδι-
κού έργου επί της
Τεύκρου Ανθία στη
Βιομηχανική Ζώνη
Ιδαλίου. Με την ανα-
βάθμιση του κεντρι-
κού οδικού άξονα ενι-
σχύεται σημαντικά το
οδικό δίκτυο της Βιο-
μηχανικής Ζώνης. 

Παρόλα αυτά ο σχε-
διασμός κυκλοφορια-
κών νησίδων, με συ-
νεχόμενες άσπρες
γραμμές, σχεδόν σε
όλο το μήκος της Τεύ-
κρου Ανθία περιορί-
ζει την ουσιαστική
χρήση του οδικού
άξονα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα
σημειώνεται στις πε-
ριπτώσεις εισόδου
προς βιομηχανικά
υποστατικά από την
απέναντι λωρίδα κυ-
κλοφορίας, που είναι
εφικτό, στις πλείστες
περιπτώσεις,  μόνο με
επαναστροφή.

Το θέμα της ταλαι-
πωρίας που δημιουρ-
γείται ήγειρε το ΕΒΕ
Λευκωσίας στο Τμήμα
Δημοσίων Έργων από
το οποίο δόθηκαν δια-
βεβαιώσεις ότι θα
επανασχεδιαστούν οι
νησίδες και θα γίνει
εκτεταμένη χρήση
δ ι α κ ε κ ο μ μ έ ν η ς
άσπρης γραμμής.

Προβλήματα 
Σήμανσης 

Βιομηχανικής 
Ζώνης Ιδαλίου

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που συγκά-

λεσε ο Δήμαρχος Στροβόλου με αντικείμε-

νο την ασφάλεια στη Βιομηχανική Περιοχή

και Ζώνη Στροβόλου από πιθανές πυρκαγιές.

Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν όλες οι αρ-

μόδιες κρατικές υπηρεσίες που σχετίζονται

με το θέμα καθώς και το ΕΒΕ Λευκωσίας το

οποίο εκπροσωπήθηκε από το Διευθυντή

Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Α. Αντωνιάδη.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημέρωσε τους πα-

ρευρισκόμενους αναφορικά με την πρωτο-

βουλία που ανέλαβε να διερευνήσει τη δυ-

νατότητα  δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης

δεδομένων που θα είναι χρήσιμη στις αρ-

μόδιες υπηρεσίες για την αποτελεσματική

αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Συζητήθηκαν και άλλα μέτρα πρόληψης

όπως ο καταρτισμός Επιχειρηματικού Σχε-

δίου Δράσης από κάθε εμπλεκόμενη κυ-

βερνητική υπηρεσία.

Σύσκεψη για Ασφάλεια
από Πιθανές Πυρκαγιές

Στιγμιότυπο από την αιμοδοσία


