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Σ
κληρή κριτική κατά του συνδικαλιστικού
κινήματος που δε συνεργάζεται υπεύ-
θυνα και εποικοδομητικά για την εξυ-

γίανση της οικονομίας, άσκησε ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
(ΕΒΕΛ) κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης.

Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
των μελών του ΕΒΕΛ, ο κ. Αγκαστινιώτης επι-
σήμανε ότι στην κατάσταση που έχει περιέλθει
η οικονομία μας απαιτούνται  άμεσα ριζοσπα-
στικά μέτρα και τολμηρές τομές.ζ

Στα πλαίσια αυτά κατάθεσε συγκεκριμένο πα-
κέτο προτάσεων που μεταξύ άλλων προβλέπει:

� Κάθετη μείωση των κρατικών δαπανών, με
εξαίρεση αυτών που αφορούν την ανάπτυξη.
� Κάθετη περικοπή των κρατικών εξόδων που
αφορούν υπερωρίες, ταξίδια στο εξωτερικό, με-
τάκληση ξένων εμπειρογνωμόνων, κ.α.
� Μεγάλη συγκράτηση του κρατικού μισθολο-
γίου και αύξηση της παραγωγικότητας της
κρατικής μηχανής.
� Κατάργηση όλων των κενών θέσεων στο νέο
προϋπολογισμό του 2012.
� Αύξηση του ωραρίου εργασίας στο δημόσιο
τομέα για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 
� Μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί
επιχειρήσεις και πολίτες.
� Τερματισμό των εργα-
σιών κρατικών οργανι-
σμών και εταιρειών που
έχουν ολοκληρώσει τον
κύκλο τους και μόνο κό-
στος έχουν για τον κρα-
τικό κουρβανά.
� Μετοχοποίηση ημικρα-
τικών οργανισμών με δια-
τήρηση πλειοψηφικού πακέτου για το κράτος και
εγγραφή τους ως δημοσίων εταιρειών στο
ΧΑΚ.
� Αλλαγή του συστήματος της ΑΤΑ για να κα-
ταστεί πιο δίκαιος ο θεσμός και λιγότερο επι-
βαρής για τα δημόσια ταμεία.
� Χορήγηση νέων κινήτρων στον ιδιωτικό το-
μέα που είναι παραγωγικός και συμβάλει στην
ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας.
� Ενίσχυση των τομέων της νέας τεχνολογίας,
της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυ-
ξης.
� Ενδυνάμωση του ρόλου της βιομηχανίας, του
εμπορίου, της ναυτιλίας, της ιδιωτικής ιατρικής,

της ιδιωτικής εκπαίδευσης, του τουρισμού και
της κτηματαγοράς.
� Μεγαλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων της Κύπρου για προσέλκυση πε-
ρισσότερων ξένων επιχειρήσεων και ξένων
επενδύσεων.

Ο κ. Αγκαστινιώτης ανάφερε ότι χωρίς αυτά
τα μέτρα που από τη μια μειώνουν τα έξοδα του
κράτους και από την άλλη ενισχύουν την ανά-
πτυξη, η οικονομία δεν μπορεί να ξεφύγει από
την κρίση και τη στασιμότητα.

Στο σημείο αυτό άσκησε έντονη κριτική κατά
των συντεχνιών τονίζοντας ότι η εποχή δεν

προσφέρεται για συντε-
χνιακές μαγκιές και κού-
φια λόγια. 

Η στάση των συντε-
χνιών στην προώθηση
των νέων οικονομικών
μέτρων, είπε, μας απο-
γοήτευσε γιατί ήταν
ανεύθυνη, επιπόλαιη  και
καταστροφική.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Αγκαστινιώτης στη
στάση των εκπαιδευτικών οργανώσεων τονί-
ζοντας με έμφαση ότι δεν είναι δυνατόν προ-
νομιούχοι εργαζόμενοι που εργάζονται μόνο
165 - 170 μέρες το χρόνο να πραγματοποιούν
απεργιακές κινητοποιήσεις, την ίδια ώρα που
30.000 άλλοι συμπολίτες μας βιώνουν τη μά-
στιγα της ανεργίας.

Σε αναφορά του για το τραγικό συμβάν στο
Μαρί, κατέθεσε δημόσια πρόταση για άμεση με-
τοχοποίηση της ΑΗΚ με πλειοψηφικό πακέτο στο
κράτος, με τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυ-
τή, ο οποίος να αναλάβει το κόστος επιδιόρθω-
σης του σταθμού στο Βασιλικό. 

Μηνιαία on line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία 
Τηλ. 22889600, Φαξ 22667433, 

Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: reception@ncci.org.cy 

website: http://www.ncci.org.cy

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006
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Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

Στην κατάσταση που έχει
περιέλθει η οικονομία μας

απαιτούνται άμεσα
ριζοσπαστικά μέτρα και

τολμηρές τομές

Συνέχεια στη σελ. 3

Σκληρή κριτική κατά της στάσης 
των συντεχνιών για οικονομία

Μεγάλος αριθμός επισήμων και επιχειρηματιών παρευρέθηκε στη Συνέλευση
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O Πρύτανης  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Στη γενική συνέλευση του
ΕΒΕΛ ανακοινώθηκε ότι το Επι-
μελητήριο της Λευκωσίας θα
επιχορηγήσει τις σπουδές του
Κύπριου φοιτητή που θα κατα-
ταγεί πρώτος στις Παγκύπριες
εξετάσεις της περιόδου 2012-13
στο Οικονομικό Τμήμα του Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Για το σκοπό αυτής της

σημαντικής  προσφοράς του

ΕΒΕΛ προς τους νέους μας ήρθε

στην Κύπρο και παρευρέθηκε

στη συνέλευση του ΕΒΕΛ ο Πρύ-

τανης του Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδό-

σιος Πελεγρίνης, ο οποίος μι-

λώντας εξήρε την πρωτοβουλία

του ΕΒΕΛ.

Συνεργασία με Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΒΕΛ στα πλαίσια της κα-

θε χρονικής στήριξης του προς

την Εθνική Φρουρά, φέτος αντί

να βραβεύσει τους άριστους

εθνοφρουρούς με τη χορηγία

της Εθνικής Τράπεζας (Ελλά-

δας) Κύπρου, αποφάσισε να

προσφέρει αυτά τα χρήματα

στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος

Φλωράκης", η οποία υπέστη κα-

ταστροφικές ζημιές από την

τραγική έκρηξη στο Μαρί.

Εισφορά στη Ναυτική Βάση 
«Ευάγγελος Φλωράκης»

Ο κ. Αγκαστινιώτης αναφε-
ρόμενος στις επιχειρήσεις, είπε
ότι πολλές έχουν ήδη βάλει
λουκέτο, ενώ άλλες βρίσκονται
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Αφού  ζήτησε μέτρα και κίνη-
τρα στήριξης των επιχειρήσε-
ων, είπε ότι μόνο ο ιδιωτικός
τομέας μπορεί να προβεί σε
νέες επενδύσεις και να δημι-
ουργήσει νέες θέσεις εργα-

σίας. Στη συνέχεια ο κ. Αγκα-
στινιώτης επικεντρώθηκε στη
Λευκωσία τονίζοντας ότι πρέ-
πει να επισπεύσουν όλα τα
έργα ανάπλασης της πρωτεύ-
ουσας και προειδοποίησε ότι το
ΕΒΕΛ δεν θα ανεχθεί καμία πε-
ριθωριοποίηση της Λευκωσίας,
ενόψει ανάληψης της Προε-
δρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο
το β΄ εξάμηνο του 2012.

Τέλος ο κ. Αγκαστινιώτης
αναφέρθηκε στην 6ετή προ-

σφορά του ΔΣ του ΕΒΕΛ στα
θέματα του Επιμελητηριακού
θεσμού και στα προβλήματα
των επιχειρήσεων της Λευ-
κωσίας. Μαζί με το ΔΣ του
ΕΒΕΛ, είπε, αισθανόμαστε ότι
κάναμε στο ακέραιο το καθή-
κον μας τόσο προς τα μέλη
του Επιμελητηρίου όσο και
προς τη Λευκωσία. 

Ο κ. Αγκαστινιώτης μετά
από 6 χρόνια αποχωρεί από
την Προεδρία του ΕΒΕΛ λόγω
λήξης της θητείας του γι΄
αυτό ευχαρίστησε όλους τους
συνεργάτες του για τη στήρι-
ξη και βοήθεια των τελευταίων
χρόνων.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης
τη συνέλευση χαιρέτισε η
Υπουργός Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού κα. Πρα-
ξούλα Αντωνιάδου, η οποία μί-
λησε για τη στενή συνεργασία
με το ΕΒΕΛ.

Στη συνέλευση του ΕΒΕΛ
παρευρέθηκαν αρχηγοί ή εκ-
πρόσωποι κομμάτων, βουλευ-
τές, γενικοί διευθυντές Υπουρ-
γείων, τμηματάρχες κυβερνη-
τικών τμημάτων και μεγάλος
αριθμός επιχειρηματιών.

Συνέχεια από σελ. 2

Με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Το ΕΒΕΛ τίμησε την Εθνική Φρουρά με ειδική εισφορά 
στη Ναυτική Βάση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2011 – 2014

Πρόεδρος: Γεωργαλλής Κώστας 

Πρώην Πρόεδρος:
Αγκαστινιώτης Ε. 
Χριστόδουλος 

Αντιπρόεδροι: 
Εμπορίου: Φωτιάδης Ιάκωβος 
Βιομηχανίας: Μιτσίδης Ντίνος 
Υπηρεσιών: Μουσιούττας Μιχάλης 
Τουρισμού: Κελεπέσιης Άκης 
Οικονομικών: Χριστοφόρου Χρίστης 

Επίτιμος 
Γραμματέας: Παπαφιλίππου

Παναγιώτης 

Μέλη: 
Αγρότης Πάμπος 
Αναστασιάδης Στέλιος 
Αργυρού Γιάννος
Δημοσθένους Δήμος
Ζορπάς Κώστας 
Καλλής Μαρίνος 
Κωνσταντινίδης Ιάκωβος 
Λένας Μάριος 
Νουρής Νίκος 
Πηλείδης Φειδίας
Τάνου Έλενα 
Ψημολοφίτης Γιώργος  
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Υπουργός Εμπορίου 

Η 
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κα Πραξούλα Αντωνιάδου
Κυριακού, αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ

Λευκωσίας για την πρόσκληση να παραστεί και
να απευθύνει χαιρετισμό στη Γενική του Συ-
νέλευση, ανάφερε ότι η Κυβέρνηση, σε συ-
νεργασία με τους οργανωμένους φορείς του
επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και με τους ορ-
γανωμένους εκπροσώπους των εργαζομένων
έχει καταφέρει να προωθήσει σειρά μέτρων για
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας,
όπως και για περιορισμό του δημόσιου ελ-
λείμματος.

Ακολούθως, η κα Αντωνίαδου έκανε λόγο για
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύ-
προ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να
επιδιώκει και να ενθαρρύνει την προσέλκυση

ξένων επενδύσεων
στο νησί, βελτιώνο-
ντας το θεσμικό και δι-
οικητικό πλαίσιο, ενη-
μερώνοντας για τις
προοπτικές και τις δυ-
νατότητες και αξιο-
ποιώντας πληρέστε-
ρα το ανθρώπινο δυ-
ναμικότης Κύπρου.

Σοβαρή πρόκληση,
συνέχισε η κα Αντω-
νιάδου αποτελεί και η
επερχόμενη Κυπρια-

κή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, πρό-
σθεσε η κα Αντωνιάδου. η κυβέρνηση έχει ξε-
κινήσει μια σειρά από αναπτυξιακά έργα, κυ-
ριότερα των οποίων είναι η αναβάθμιση του Συ-
νεδριακού Κέντρου και του ξενοδοχείου Φι-
λοξενία για χρήση κατά την Προεδρία του
2012, με κόστος 20,5 εκ. 

Ακόμα, η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού αναφέρθηκε και στον τομέα της
βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός
ότι η Κυβέρνηση δεν παραγνωρίζει την ανα-
γκαιότητα για στήριξη του βιομηχανικού τομέα
και, ειδικότερα, των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων που αποτελούν τον κύριο μοχλό για τη
δημιουργία εσόδων και θέσεων απασχόλησης
και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην οικονο-
μική ανάπτυξη και ευημερία της Κύπρου. 

Στα πλαίσια της στόχευσης για βιώσιμη
ανάπτυξη, για μείωση της εξάρτησης από ει-
σαγόμενα καύσιμα  καθώς και της ικανοποίη-
σης των δεσμεύσεων της Κύπρου έναντι της
ΕΕ αναφορικά με τους στόχους ενίσχυσης της
συμβολής των ανανεώσιμων πηγών στο ισο-
ζύγιο της ενέργειας, η Υπουργός είπε ότι προ-
ωθείται η πράσινη επιχειρηματικότητα μέσω
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κινή-
τρων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Στο τέλος, η κα Αντωνιάδου, τόνισε ότι η Κυ-
βέρνηση εκτιμά ως ιδιαίτερα σημαντική τη συ-
νεργασία με τους οργανωμένους εκπροσώπους
τόσο των επιχειρηματιών και εργοδοτών όσο
και των εργαζομένων, ούτως ώστε όλοι μαζί με
κοινή στόχευση και συντονισμένη δράση να ερ-
γαστούν προς επίτευξη του κοινού στόχου της
ενδυνάμωσης της ανάπτυξης της οικονομίας
της Κύπρου, που θα οδηγήσει σε αύξηση της
απασχόλησης και σε ενίσχυση της ευημε-
ρίας.

Δήμαρχος Λευκωσίας

Σ 
το δικό της χαιρετισμό η Δήμαρχος
Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου, αφού ευ-
χαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας, για

την πρόσκληση να απευθύνει χαιρετισμό
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του, αναφέρ-
θηκε στην αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου
Λευκωσίας, και στην καθυστέρηση της υλο-
ποίησης των έργων στη Λευκωσία.

Αναφορικά με την αναθεώρηση του τοπικού
σχεδίου Λευκωσίας, η κα Μαύρου είπε ότι το
Δημαρχείο αντιμετωπίζει κριτικά την πρό-
σφατη αναθεώρηση και ότι παρά τις επιμέρους
θετικές αλλαγές δεν κατάφερε να λειτουρ-
γήσει ως αφετηρία ριζοσπαστικών αλλαγών
στη φιλοσοφία ανάπτυξης των πόλεων μας.

Αναφορικά με την καθυστέρηση στην υλο-
ποίηση των έργων υπερτοπικής σημασίας η

Δήμαρχος είπε ότι αν
και καθυστερούν τα
έργα για το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο και
το Μέγαρο Πολιτι-
σμού, προχωρεί επι-
τέλους η υλοποίηση
άλλων έργων όπως
για παράδειγμα η
ανάπλαση της Πλα-
τείας Ελευθερίας και
η ανάπλαση του πα-
λιού ΓΣΠ.

Πέραν αυτών των σημείων, η Δήμαρχος
Λευκωσίας ανέφερε ότι το Δημαρχείο Λευ-
κωσίας στρέφει την προσοχή του και σε τέσ-
σερις άλλους τομείς. Ο πρώτος τομέας, σύμ-
φωνα με την κα Μαύρου είναι η ολοκλήρωση
το συντομότερο δυνατόν του αστικού σχε-
διασμού του αστικού εμπορικού κέντρου με
στόχο τη συμπαγή ανάπτυξη και την αυξημέ-
νη πυκνότητα. 

Ο δεύτερος τομέας, συνέχισε η κα Μαύρου
είναι η προώθηση του Σχεδίου Κινητικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει την εν-
θάρρυνση της χρήσης λεωφορείων, την εν-
θάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων με την ει-
σαγωγή του συστήματος ενοικίασης ποδη-
λάτων από τα τέλη Οκτωβρίου και τη συνεχή
επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. 

Ο τρίτος τομέας, πρόσθεσε η κα Μαύρου εί-
ναι η διεκδίκηση της επέκτασης και ενίσχυσης
του Προγράμματος Αναζωογόνησης με έμ-
φαση στα κίνητρα για ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας. 

Η  συνεχής αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και η λειτουργία πολλών έργων,
συνέχισε η κα Μαύρου, που συγχρηματοδο-
τήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημο-
κρατία αποτελούν τον τέταρτο τομέα. 

Ακολούθως, η Δήμαρχος Λευκωσίας έκανε
λόγο και για την υποψηφιότητα της Λευκωσίας
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017, τονί-
ζοντας ότι αποτελεί τον πιο απαιτητικό ίσως
στόχο για τη Λευκωσία αυτή τη στιγμή.

Τέλος, η κα Μαύρου υπογράμμισε το γεγο-
νός ότι η Λευκωσία για να είναι και να παρα-
μείνει ως ο κατ’ εξοχήν οικονομικός, εμπορι-
κός και χρηματοδοτικός χώρος αυτό οφείλε-
ται και στις άοκνες προσπάθειες του εμπορι-
κού και βιομηχανικού κόσμου της Λευκωσίας.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Σ 
το δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, αφού
ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας, για

την πρόσκληση να απευθύνει χαιρετισμό στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση του είπε ότι η οικο-
νομία μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
είπε ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε κρί-
σιμο σταυροδρόμι και ότι απαιτούνται τολμη-

ρές αποφάσεις για ξεπέ-
ρασμα της κρίσης.

Αναφορικά με τις θέ-
σεις εργασίας και με την
ανάπτυξη, ο κ. Μαυρομ-
μάτης είπε ότι ο μόνος
που μπορεί να δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας και
ανάπτυξη είναι ο ιδιωτικός
τομέας και για αυτό, πρό-
σθεσε, το κράτος πρέπει
να στηρίξει την ιδιωτική

πρωτοβουλία με κίνητρα και άλλα σχέδια.
Η έκρηξη στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, ανέ-

φερε, έφερε στην επιφάνεια της αδυναμίες του
συστήματος και των θεσμών του κυπριακού
κράτους, γεγονός που αποδεικνύει ότι όχι
μόνο στην οικονομία, αλλά και σε ευρύτερο επί-
πεδο θεσμών απαιτούνται νέες σύγχρονες
προσεγγίσεις.

Αντιπρόεδρος ΕΒΕΛ

Σ 
το χαιρετισμό του για την απονομή τι-
μής στην Εθνική Φρουρά, ο Αντιπρόε-
δρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος

Αναστασιάδης, ανάφερε ότι η Εθνική Φρουρά
επιτελεί σημαντικό έργο προς τη Λευκωσία,
τους πολίτες και την Κύπρο γενικότερα.

Στα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια της
Γενικής Συνέλευσης του ΕΒΕ Λευκωσίας,
συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης, επιλέγονταν και

τιμούνταν μέλη της Δύ-
ναμης για το άψογο
ήθος, την άψογη συμπε-
ριφορά και τις υψηλές
επιδόσεις τους με τη συ-
νεργασία της ηγεσίας
της Εθνικής Φρουράς. 

Φέτος το Δοικητικό
Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας, πρόσθεσε ο κ.
Αναστασιάδης, αποφάσι-
σε να τιμήσει την Εθνική

Φρουρά με ειδική εισφορά στη Ναυτική Βάση
«Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, που πλή-
γηκε ιδιαίτερα από την τραγωδία της 11ης Ιου-
λίου. Μέσω αυτής της εισφοράς, είπε ο κ. Ανα-
στασιάδης το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει τη βα-
θειά του θλίψη και ταυτόχρονα απεριόριστη
εκτίμηση για τα θύματα της τραγωδίας στη
Βάση, αξιωματικούς και άνδρες.

Στο τέλος του χαιρετισμού του ο κ. Ανα-
στασιάδης ευχαρίστησε τον Αρχηγό της Ε.Φ.
για την συνεργασία του με το ΕΒΕΛ, καθώς
και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου
και το Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Νικόλαο
Μπέη, η οποία προσφέρει την εισφορά στη
Ναυτική Βάση.
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Μ 
ε μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή από το κοινό
(άνω των 10.000) πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Παγωτού
και η Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα το παγωτό που διορ-

γάνωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέ-
ρειας Λευκωσίας, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού. Στόχος
των εκδηλώσεων ήταν η προβο-
λή της Λευκωσίας τόσο στους
ντόπιους όσο και στους ξένους
τουρίστες.

Πιο συγκεκριμένα, την Τε-
τάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011,
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της Έκθεσης Φωτογραφίας με
θέμα το Παγωτό, για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά. Τα εγκαίνια τέλεσε
η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελέ-
νη Μαύρου και η έκθεση έμεινε
ανοικτή για το κοινό μέχρι και το
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011. 

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
2011 πραγματοποιήθηκε η «Γιορ-
τή Παγωτού» για Τρίτη συνεχή
χρονιά στην Τάφρο της Πύλης
Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια τέλε-
σε η Υπουργός Εμπορίου Βιομη-
χανίας και Τουρισμού κα Πρα-
ξούλα Αντωνιάδου Κυριακού,
ενώ χαιρετισμό απήυθυναν η Δή-
μαρχος Λευκωσίας κα. Ελένη
Μαύρου και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρ. Ε. Αγκαστινιώτης. Στην
εκδήλωση οι βιομηχανίες κυπριακού παγωτού πρόσφεραν δωρεάν
παγωτό, ενώ υπήρχε μουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μι-
κρούς και μεγάλους. Στη «Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω

από 10.000 άτομα, ντόπιοι και ξένοι.
Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού κα Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού τόνισε ότι αυτές οι πρω-
τοβουλίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
της πρωτεύουσας και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να

στηρίζει τέτοιες πρωτότυπες
ιδέες προβολής της Κύπρου.

Από την πλευρά της η Δή-
μαρχος Λευκωσίας κα Ελένη
Μαύρου είπε ότι η Γιορτή Πα-
γωτού κάθε χρόνο γίνεται και
όλο πιο επιτυχής και πρόσθεσε
ότι η Λευκωσία χρειάζεται τέ-
τοιες εκδηλώσεις για να προ-
βάλει το τουριστικό της πρό-
σωπο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Εται-
ρείας Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης είπε ότι οι επι-
τυχείς αυτές πρωτοβουλίες θα
συνεχιστούν με στόχο η Λευ-
κωσία να αποκτήσει τη θέση που
της αξίζει στα τουριστικά δρώ-
μενα της Κύπρου. Αφού ευχα-
ρίστησε το κοινό για την αθρόα
συμμετοχή του είπε ότι η Εται-
ρεία θα προωθήσει κι άλλες

ιδέες για προβολή της Λευκωσίας.
Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκε ο κ. Παναγιώτης Χριστοφόρου

(της εταιρείας Παγωτά Παπαφιλίππου και Πατισερί Παναγιώτης Λτδ
και της εταιρείας La patisserie Παναγιώτης) για την προσφορά του
στην εξέλιξη του παγωτού στην Κύπρο.

Ρεκόρ συμμετοχής του κοινού 
στη Γιορτή Παγωτού στη Λευκωσία

Στιγμιότυπο από την έκθεση φωτογραφίας με θέμα το παγωτό Στιγμιότυπο από τη Γιορτή Παγωτού

Στιγμιότυπο από τη Γιορτή Παγωτού
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Έ ληξε με μεγάλη επιτυχία την Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 το 1ο

Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST
NICOSIA BEER FUN FESTIVAL που συν-
διοργανώθηκε από την Εταιρεία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
και την Εταιρεία DISPLAY ART.   Το Φε-
στιβάλ ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου
Λευκωσίας. Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουρ-
γός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, κα. Πραξούλα Αντωνιάδου Κυρια-
κού, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού κα Πραξούλα
Αντωνιάδου Κυριακού αφού συνεχάρηκε
τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης,
τόνισε ότι η Λευκωσία χρειάζεται τέτοι-
ου είδους θεματικές εκδηλώσεις για να
προσελκύσει τουρίστες. Από τη στιγμή
που η Λευκωσία δεν είναι παραλιακή
πόλη, πρόσθεσε η Υπουργός, πρέπει να
διοργανώνονται εκδηλώσεις που στόχο
έχουν να ενισχύσουν το πλούσιο πολι-
τιστικό προφίλ της και να αποτελέσουν
πόλο έλξης για χιλιάδες ντόπιους και ξέ-
νους τουρίστες.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας, κα Ελένη
Μαύρου αφού ευχαρίστησε και αυτή
τους συνδιοργανωτές, εξέφρασε την
πεποίθηση ότι το φεστιβάλ θα καταστεί
ετήσιος θεσμός για την πρωτεύουσα και

ότι συμβάλλει στην προσπάθεια της Λευ-
κωσίας να είναι υποψήφια για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λευκωσίας και της Εταιρείας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης, αφού ευχαρίστησε με τη
σειρά του τους συνδιοργανωτές και τους
χορηγούς του φεστιβάλ, είπε ότι μέλημα
του ΕΒΕ Λευκωσίας και της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας είναι
η εκδήλωση αυτή να καταστεί ετήσιος θε-
σμός, με αποτέλεσμα να αναζωογονείται
η πόλη της Λευκωσίας και να προβάλ-
λονται οι διάφορες πτυχές της τόσο
στους ντόπιους όσο και στους ξένους
τουρίστες. 

Το Φεστιβάλ διήρκησε πέντε ημέρες
και το επισκέφθηκαν πέραν των 15.000
ατόμων. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν τις 50 διαφορετικές
μπύρες, κυπριακές και εισαγόμενες, να
απολαύσουν την ποικιλία φαγητών και να
διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα.  Καταναλώθηκαν πε-
ρίπου 20.000 pint μπύρας, δηλαδή 10.000
λίτρα.

Στόχος είναι  το Φεστιβάλ Μπύρας να
καταστεί θεσμός για την Πρωτεύουσα. 

Το επόμενο SEPTEMBERFEST
NICOSIA BEER FUN FESTIVAL θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του  2012.

Συνάντηση 
με Δημόσια Έργα

Σ ύσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε στις 12

Ιουλίου 2011 στο Τμήμα
Δημοσίων Έργων όπου
συζητήθηκαν τα οδικά
προβλήματα στην είσο-
δο της Λευκωσίας και
ιδιαίτερα στη Λεωφ. Κα-
λαμών.
Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν η κα. Χρυστάλλα
Μαλλούππα, Πρώτη
Εκτελεστική Μηχανικός
και ο κ. Γιαννάκης Χ΄΄
Ιωσήφ του Τμήματος Δη-
μοσίων Έργων, ενώ από
το ΕΒΕ Λευκωσίας πα-
ρευρέθηκαν το μέλος
του Διοικητικού Συμ-
βουλίου κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής, ο Διευθυντής
Βιομηχανίας κ. Ανδρέας

Α. Αντωνιάδης και ο εκ-

πρόσωπος της περιοχής

Καλαμών στη Βιομηχα-

νική Ζώνη Στροβόλου κ.

Άγγελος Τσιρίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ

Λευκωσίας τόνισαν την

ανάγκη προώθησης άμε-

σων μέτρων για απάμ-

βλυνση της κυκλοφο-

ριακής συμφόρησης που

έχει προκληθεί τα τε-

λευταία χρόνια στην οδό

Καλαμών αλλά και τρο-

χοδρόμηση μακροπρό-

θεσμων έργων που ανα-

μένεται να επιλύσουν

οριστικά το πρόβλημα.  

Σύσκεψη στη 
Βιομηχανική Περιοχή 

Εργατών
Σ τις 7 Ιουλίου 2011

πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στο πολυδύνα-
μο κέντρο της Βιομηχα-
νικής Περιοχής Εργατών
στην οποία παρευρέθη-
καν ο Πρόεδρος και μέλη
της Τοπικής Επιτροπής
Βιομηχάνων καθώς και ο
Αντιπρόεδρος Βιομηχα-
νίας του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Παναγιώτης Παπαφι-
λίππου και ο Διευθυντής
Βιομηχανίας κ. Ανδρέας
Αντωνιάδης. 
Ο πρόεδρος της Τοπικής
Επιτροπής κ. Νίκος Σω-
κράτους αφού καλωσό-
ρισε τους εκπροσώπους
του ΕΒΕ Λευκωσίας και
τα μέλη της επιτροπής,
αναφέρθηκε στα δια-
χρονικά προβλήματα που
απασχολούν τις επιχει-

ρήσεις στη Βιομηχανική

Περιοχή Εργατών. 

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ

Λευκωσίας τοποθετήθη-

καν επί των συγκεκριμέ-

νων θεμάτων όπως στα

θέματα διαχείρισης της

Βιομηχανικής Περιοχής,

το πολεοδομικό διάταγ-

μα και συντελεστής κά-

λυψης, τις ανανεώσεις

συμβάσεων και ενοικίων,

το κόστος ηλεκτρικού

ρεύματος και της υδατο-

προμήθειας.

Ακολούθησε εποικοδο-

μητική συζήτηση  και οι

εκπρόσωποι του ΕΒΕ

Λευκωσίας ανέλαβαν να

προωθήσουν συγκεκρι-

μένα θέματα που προέ-

κυψαν από τη συνάντη-

ση. 

Στιγμιότυπο από το φεστιβάλ μπύρας

Στιγμιότυπο από το φεστιβάλ μπύρας

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το 
1ο Φεστιβάλ Μπύρας


