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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 42 � NOEΜΒΡΙΟΣ 2011on line

•Θέμα του συνεδρίου ήταν 
η Αριστεία των Ευρωπαϊκών
Πρωτευουσών καθώς και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
λόγω της οικονομικής κρίσης
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

•Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού
Χάρτη συντονίζεται από το ΕΒΕ
Λευκωσίας και υλοποιείται σε
συνεργασία με το Δήμο
Στροβόλου, με την τεχνική
υποστήριξη της Cyta και τη
χορηγία του Υπ. Εμπορίου
Λεπτομέρειες στη σελ. 3

•Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε
το χώρο της αιμοδοσίας και
συνεχάρη το ΕΒΕΛ για την
πρωτοβουλία του και την εμπλοκή
του στα κοινά
Λεπτομέρειες στη σελ. 4

Επέκταση του τουριστι-
κού ωραρίου καταστη-
μάτων στην τουριστική

περιοχή Λευκωσίας
Σελ. 2

Προοπτικές περαιτέρω 
επιχειρηματικής 

συνεργασίας μεταξύ
Κύπρου – Ελλάδας

Σελ. 4

Νέα έργα προτείνει το
ΕΒΕΛ για αναζωογό-
νηση της Λευκωσίας

Σελ. 5

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει 
την ίδρυση καζίνο

Σελ. 5

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας σε συνέδριο 
του Οργανισμού Eυρωπαϊκών Πρωτευουσών

Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Χάρτη
επικίνδυνων / εύφλεκτων υλικών 
για Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Ο Υπουργός Υγείας στηρίζει 
την αιμοδοσία του ΕΒΕΛ

Μερικοί από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών
που συμμετείχαν στο συνέδριο

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη 
του Υπ. Υγείας

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε



Τ
ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) συμμετείχε

με το Διευθυντή του  κ. Σωκράτη Ηρα-

κλέους στο 12ο συνέδριο του Οργανισμού Ευ-

ρωπαϊκών Πρωτευουσών που πραγματοποιή-

θηκε στη Ρώμη. Στον Οργανισμό συμμετείχαν

εκπρόσωποι 13 ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Θέμα του συνεδρίου ήταν η Αριστεία των ευ-

ρωπαϊκών πρωτευουσών  («The Excellence of

European Capitals»). Χαιρετισμούς και παρου-

σιάσεις για τις διάφορες πτυχές του θέματος

έγιναν από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της

Ρώμης κ. Giancarlo Cremonesi, το  Δήμαρχο της

Ρώμης k. Gianni Alemanno, τον  Πρόεδρο του

Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών κ.

Artuto Fernandez, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου

Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς  κ. Δημήτρη

Μαθιό και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και

επιχειρηματικότητας κ. Antonio Tajani.

Οι ομιλητές κάλυψαν  το θέμα της Αριστείας

των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με τις αναφο-

ρές σε  εμπειρίες των πόλεών τους. Ειδικότε-

ρα έγιναν αναφορές σε τρόπους διοίκησης ακυ-

βέρνητων πόλεων, στην πολυπλοκότητα των

σχέσεων και τις αλληλοεπιδράσεις των  μεγα-

λουπόλεων, οι οποίες εμπλέκονται  στη διακυ-

βέρνηση και στρατηγικό σχεδιασμό με αντί-

κτυπο στο κόστος και την ποιότητα της ζωής

των πολιτών.

Οι ομιλητές  ανέλυσαν επίσης τα προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πρω-

τεύουσες συνέπεια της οικονομικής κρίσης

και της ύφεσης που μεταξύ άλλων παρεμποδί-

ζει την ανάπτυξη και αυξάνει την ανεργία.

Μ
ετά από πολλές δια-
βουλεύσεις μεταξύ
του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) και του
Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων,  παρα-
τείνεται το τουριστικό ωράριο
λειτουργίας των καταστημά-
των στην τουριστική περιοχή
της Λευκωσίας (εντός των τει-
χών πόλη) από τις 16 μέχρι και
τις 30 Νοεμβρίου. 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε από
την Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων όπως
προβεί στην έκδοση διατάγ-
ματος για την εφαρμογή του
τουριστικού ωραρίου στην πρω-

τεύουσα ολόχρονα, λόγω του
ότι πρόσφατη έρευνα μεταξύ
των μεγαλύτερων διοργανω-
τών εκδρομών στη Λευκωσία
διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιούνται ημερήσιες
εκδρομές τουριστών σε τακτι-
κή βάση. 
Πιο συγκεκριμένα:
� Οι εκδρομές γίνονται στο
κέντρο της Λευκωσίας και ιδι-
αίτερα στην παλιά πόλη.
� Παρά την οικονομική κρίση
παρατηρείται προσέλκυση του-
ριστών στη Λευκωσία όλες τις
μέρες της εβδομάδας.
� Ο αριθμός των τουριστών
κατά τη διάρκεια της χειμερινής

περιόδου (Νοέμβριος-Μάρτιος)
είναι σταθερός και αρκετά ψη-
λός. Την περίοδο αυτή παρα-
τηρείται μια αντίστροφη σχέση
μεταξύ της παγκύπριας τουρι-
στικής κίνησης και αυτής της
Λευκωσίας, η οποία παρουσιά-
ζει αυξημένο αριθμό επισκε-
πτών.
Ακόμα το ΕΒΕΛ υποστηρίζει ότι
η εφαρμογή του τουριστικού
ωραρίου ολόχρονα θα εξυπη-
ρετεί και τους ντόπιους κατα-
ναλωτές, με αποτέλεσμα την
τόνωση της αγοράς με θετικά
αποτελέσματα στη μείωση της
ανεργίας.

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

Ε-mail: info@fmw.com.cy

Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

Επέκταση του τουριστικού ωραρίου 
λειτουργίας καταστημάτων 

στην τουριστική περιοχή της Λευκωσίας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ � ΤΕΥΧΟΣ 42 � ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011                  2

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους με 
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα

βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας κ. Antonio Tajani Στιγμιότυπο από το συνέδριο

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας σε συνέδριο 
του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ
τις 22 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποι-
ήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στο
αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων

της  Cyta για την παρουσίαση του περιεχομέ-
νου και των δυνατοτήτων του Ηλεκτρονικού
Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων υλικών για τη
Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομους χαι-
ρετισμούς ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής, ο Δήμαρχος Στροβόλου
κ. Σάββας Ηλιοφώτου, ο Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της Cyta κ. Στάθης Κιττής και ο εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού κ. Γιάννης Κοντός, στην
παρουσία του Προέδρου της  Cytacom Solutions
και μέλους του Συμβουλίου της Cyta κ. Γιώργου
Τσακκιστού.  

Την παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Χάρτη
ανέλαβαν ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης του  ΕΒΕ
Λευκωσίας,  ο κ. Άγγελος Κουντούρης  της
Cytacom Solutions  και ο κ. Γιώργος Όθωνος της
χαρτογραφικής εταιρείας ΓΑΙΩΜΕΤΡΙΚΗ.

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επι-
κίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών συντονίζεται από
το ΕΒΕ Λευκωσίας και υλοποιείται σε συνερ-
γασία με το Δήμο Στροβόλου, με την τεχνική
υποστήριξη της Cyta και ενισχύεται με την ευ-
γενή χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού. 

Το έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή έδω-
σε η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Οκτώ-
βριο 2010 για προώθηση μέτρων/δράσεων, με
στόχο την αντιμετώπιση και αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από
τη χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών/περιο-
χών στα όρια του Δήμου Στροβόλου. Η προ-
σπάθεια αυτή έχει καρποφορήσει και μία από τις
δράσεις που έχουν προκύψει είναι η δημιουρ-
γία του Ηλεκτρονικού Χάρτη με σχετικές πλη-
ροφορίες για επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά σε

εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή
Στροβόλου.

Το  Επιμελητήριο Λευκωσίας ανέλαβε να διε-
ρευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός τέ-
τοιου εργαλείου σε πιλοτική βάση για τη Βιο-
μηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. Εξασφά-
λισε την τεχνική υποστήριξη της Cyta για το
έργο, καθώς και την απαραίτητη χρηματοδότηση
από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού. 

Ακολούθησαν διαβουλεύσεις με διάφορες
εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυ-
νομία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρε-
σία Περιβάλλοντος)  και τους υπόλοιπους εταί-
ρους  και  σχεδιάστηκε το περίγραμμα της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας. 

Στη συνέχεια στάλθηκε ερωτηματολόγιο στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βιο-
μηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου, όπου κα-
τέγραψαν τα στοιχεία τόσο όσον αφορά την επι-
χείρηση (στοιχεία επικοινωνίας, άτομα επικοι-
νωνίας, χωροθέτηση σημαντικών στοιχείων)
όσο και τα επικίνδυνα εύφλεκτα/υλικά, από-
βλητα, αλλά και υλικά σε μεγάλες ποσότητες
που μπορεί δυνητικά  να αποτελέσουν κίνδυνο.
Ακολούθησε η καταχώρηση των στοιχείων
στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Στο σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση
μέσω ενός τερματικού, η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία, η Αστυνομία, ο Δήμος Στροβόλου, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ακο-
λούθως θα λειτουργήσει πιλοτικά για κάποιους
μήνες, ώστε  να εντοπιστούν προβλήματα και
δυσλειτουργίες  και να διορθωθούν.

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι όπως οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες καταφεύγουν στον Ηλε-
κτρονικό Χάρτη/μητρώο για να καθορίζουν
σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Θα
ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τα υπο-

στατικά, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά και τις

ποσότητες που είναι αποθηκευμένες, την πρό-

σβαση και το ευρύτερο οδικό δίκτυο, τα γειτο-

νικά υποστατικά κλπ., ώστε να αποφασίζουν

αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης τους, όπως

π.χ. το είδος του εξοπλισμού που θα χρειαστούν

(αφρό, νερό κλπ) και τον αριθμό των οχημάτων,

όπως επίσης και σχέδιο για εκκένωση της πε-

ριοχής. Πρόσθετα, θα υπάρχουν πληροφορίες

για υποδομές/υπηρεσίες, όπως υποστατικά

ΑΗΚ, πυροσβεστικά υδροστόμια ,αλλά επικίν-

δυνα σημεία κλπ. 

Οι αρμόδιοι  θα μπορούν  να εισέρχονται  στον

Ηλεκτρονικό Χάρτη μέσω  ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή  ή μέσω tablet, όπου θα είναι εγκατε-

στημένο το εργαλείο. Με το πάτημα στο χάρ-

τη ή την καταχώρηση του ονόματος του υπο-

στατικού στο ευρετήριο, θα  καταλήγουν στο

χάρτη της περιοχής με όλες τις λεπτομέρειες

που απαιτούνται για την προετοιμασία για

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς/κρίσης. 

Πρόσθετα, το εργαλείο αυτό θα δίνει τη δυ-

νατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προβαί-

νουν σε προληπτικές ενέργειες / σχεδιασμούς.

Αφού μελετήσουν τα στοιχεία για το κάθε υπο-

στατικό, θα μπορούν, με βάση τα δεδομένα, να

καθορίζουν το βαθμό επικινδυνότητας των

υποστατικών και να συμφωνούν πρόσθετα μέ-

τρα/ενέργειες.

Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα θα επι-

καιροποιούνται  μια φορά το χρόνο, στα πρώ-

τα χρόνια μέσω ερωτηματολογίου και στη συ-

νέχεια με την αποστολή κωδικού/κλειδί με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες τις επιχει-

ρήσεις,  ώστε να προβαίνουν στις ανάλογες

διορθώσεις.

Επίσης, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την

ασφαλή διαχείριση και φύλαξη των δεδομένων

και για την πρόσβαση στο σύστημα.

Ηλεκτρονικός Χάρτης Επικίνδυνων / Εύφλεκτων υλικών 
για τις Βιομηχανικές Ζώνες / Περιοχές

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του ηλεκτρονικού Χάρτη
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Προοπτικές 
περαιτέρω 
επιχειρηματικής 
συνεργασίας
μεταξύ Κύπρου-
Ελλάδας

Ο 
ι προοπτικές περαι-
τέρω ανάπτυξης της
επιχειρηματικής συ-

νεργασίας με την Ελλάδα συ-
ζητήθηκαν σε συνάντηση του
Έλληνα Πρέσβη κ. Βασίλη Πα-
παϊωάννου με τη νεοεκλεγεί-
σα ηγεσία του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας. Mε τον Πρέσβη,
τον οποίο συνόδευε ο Προϊ-
στάμενος Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας κ. Βασίλης Σκρό-
νιας, καλύφθηκαν θέματα ιδι-
αίτερου ενδιαφέροντος για
τους Κύπριους επιχειρηματίες
που έχουν συναλλαγές με Ελ-
λαδίτες ή δραστηριοποιούνται
στον Ελλαδικό χώρο και κα-
τατέθηκαν συγκεκριμένες ει-
σηγήσεις για υποβοήθησή
τους.

Από πλευράς ΕΒΕΛ στη σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Επιμελητη-
ρίου, συμμετείχαν οι κ. κ. Κώ-
στας Γεωργαλλής Πρόεδρος,
Μιχάλης Μουσιούττας Αντι-
πρόεδρος, Παναγιώτης Παπα-
φιλίππου Επίτιμος Γραμματέ-
ας, Σωκράτης Ηρακλέους Δι-
ευθυντής, Ανδρέας Αντωνιά-
δης Διευθυντής Βιομηχανίας
και η κα. Νιόβη Παρισινού
Ανώτερη Λειτουργός. 

Ο Υπουργός Υγείας στηρίζει την αιμοδοσία
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μ
ε εξαιρε-
τική επι-
τ υ χ ί α

στέφθηκε η αιμοδο-
σία που διοργάνω-
σε στις 13 Οκτωβρί-
ου 2011 το ΕΒΕ
Λευκωσίας σε συ-
νεργασία με την Το-
πική Επιτροπή Βιο-
μηχάνων του συ-
μπλέγματος Βιομη-
χανικών Ζωνών και
Περιοχών Δυτικής
Λευκωσίας που κα-
λύπτει τη Βιομηχα-
νική Περιοχή Κοκκι-
νοτριμιθιάς, τη Βιο-
μηχανική Ζώνη Πα-
λιομετόχου και τη
Βιοτεχνική Ζώνη
Μάμμαρι.

Αυτή είναι η όγδοη χρονιά που διοργανώνεται αι-
μοδοσία από την οικεία τοπική επιτροπή και η
πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε από τον Υπουργό
Υγείας Σταύρο Μαλά ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο
της αιμοδοσίας. Ο Υπουργός συνεχάρη το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και για την
εμπλοκή του στα κοινά, πέραν από τα επιχειρημα-
τικά δρώμενα.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής, αφού καλωσόρισε τον Υπουργό Υγείας,
έκανε έκκληση προς τους επιχειρηματίες μέλη
του ΕΒΕ Λευκωσίας όπως στηρίξουν το θεσμό της
αιμοδοσίας για το καλό των συνανθρώπων μας.

Όπως ανέφερε μόνο λίγα λεπτά από το χρόνο μας
μπορούν να δώσουν άπλετο χρόνο ζωής σε συ-
νανθρώπους μας. Με την πρωτοβουλία αυτή δημι-
ουργείται η προσδοκία ότι θα προωθηθεί περαιτέ-
ρω αυτός ο ωραίος και ανθρωπιστικός θεσμός, ώστε
η αιμοδοσία στις επιχειρήσεις να γίνεται σε πιο ορ-
γανωμένη και συστηματική βάση. 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα ο κος Γεωργαλλής εξήγ-
γειλε τη διοργάνωση αιμοδοσίας και στη Βιομηχα-
νική Ζώνη Ιδαλίου που θα φιλοξενηθεί από την Εται-
ρεία Αφροστρόμ και γίνεται εις μνήμη του αδικο-
χαμένου Βασίλη Κρόκου, πυροσβέστη που έχασε τη
ζωή του στα τραγικά συμβάντα στη Ναυτική Βάση

Ευάγγελου Φλωράκη στο
Μαρί. 

Τέλος, ο κος Γεωργαλλής
εξέφρασε ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες στον Υπουργό Υγεί-
ας κ. Σταύρο Μαλά  που
παρέστηκε στην αιμοδο-
σία, στον κ. Παναγιώτη Πα-
παφιλίππου, Πρόεδρο της
Τοπικής Επιτροπής και
εμπνευστή της όλης προ-
σπάθειας που φιλοξενεί
την εκδήλωση, στο Διευ-
θυντή Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέα
Αντωνιάδη, καθώς και σε
όλες τις επιχειρήσεις -
μέλη του ΕΒΕΛ που συμ-
μετέχουν ενεργά στην
πρωτοβουλία αυτή.   

Σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας 

Ξενάγηση του Υπουργού στις εγκαταστάσεις της  P&P Ice Cream



Μ 
ε ιδιαίτερη ικανοποίηση άκου-
σε το Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Λευκωσίας

(ΕΒΕΛ) την απόφαση της κυβέρνησης για
προώθηση του θέματος της ίδρυσης κα-
ζίνο στην Κύπρο. 

Το ΕΒΕΛ, το οποίο πάντοτε υποστή-
ριζε ότι η λειτουρ-
γία καζίνο είναι
απαραίτητη για
τον εμπλουτισμό
κυρίως του τουρι-
στικού μας προϊό-
ντος, χαιρετίζει
την σχετική από-
φαση της κυβέρ-
νησης και αναμέ-
νει ότι η υλοποίηση της, δεν θα εμπλακεί
σε χρονοβόρες και αχρείαστες συζητή-
σεις, αλλά με διαφάνεια και ξεκάθαρες
διαδικασίες θα οδηγηθούμε τάχιστα στην
πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού
έργου. 

Η ίδρυση καζίνο στην Κύπρο θα λει-
τουργήσει ευνοϊκά τόσο για την ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσο

και για το σύνολο της οικονομίας του τό-
που. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει και πηγή
εισοδήματος για τα ταμεία του κράτους
ιδιαίτερα σε περίοδο που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ρευστότητας. Το ΕΒΕΛ ανα-
μένει ότι θα του δοθεί η σχετική μελέτη
του ΚΟΤ για να εκφράσει τις λεπτομερείς

του απόψεις επί
του θέματος και
επισημαίνει ότι
στόχος είναι η δη-
μιουργία και λει-
τουργία καζίνο
υψηλών προδια-
γραφών. 

Με την ίδια ευ-
καιρία το ΕΒΕΛ

καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να
προχωρήσουν  στην ίδρυση καζίνο στη
Λευκωσία ως οφειλόμενο στοιχείο για
προσέλκυση τουριστικού ρεύματος στην
πρωτεύουσα. Το καζίνο θα εμπλουτίσει τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της
Λευκωσίας και θα αποτελεί ταυτόχρονα
συμπληρωματικό στοιχείο για το τουρι-
στικό προϊόν ολόκληρης της Κύπρου. 

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Τ 
ο Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 διορ-
γανώθηκε από την ομάδα «Φίλοι της
Λευκωσίας» ημερίδα με θέμα «Το Το-

πικό Σχέδιο και οι επιπτώσεις στο Αστικό Κέ-
ντρο». 
Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε στην
ημερίδα με το μέλος του Συμβουλίου και Πρό-
εδρο της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Επιμελητήριου Νίκο Νουρή. Στην πα-
ρέμβαση του ο κ. Νουρής τόνισε πως το Επι-
μελητήριο αναγνωρίζοντας τα χρόνια και δυ-
σεπίλυτα προβλήματα της πρωτεύουσας με
συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξε και συ-
νεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τις προ-
σπάθειες αναζωογόνησης της Λευκωσίας. 
Σε μια προσπάθεια προώθησης των σύγ-
χρονων μεθόδων επιχειρηματικής συνερ-
γασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους
ιδιώτες επενδυτές ώστε να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες ανάπτυξης και υλοποίησης έρ-
γων, τo ΕΒΕΛ μετακάλεσε προ τριετίας με
δικά του έξοδα τον εμπειρογνώμονα Martin
Wright από το Liverpool ο οποίος συνέταξε έκ-
θεση παροχής κινήτρων για τις ιδιωτικές ανα-
πτύξεις στη Λευκωσία στη βάση των προτύ-
πων της επιτυχημένης ανάπλασης του αστι-
κού κέντρου του Liverpool. Επιπρόσθετα με
τις συνεχείς επιτυχημένες δράσεις του μέσω
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λευ-
κωσίας δημιουργεί συνθήκες προσέλκυσης
εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού στη
Λευκωσία.  
Ειδικότερα για το υπό συζήτηση νέο Τοπικό
Σχέδιο το ΕΒΕΛ εισηγείται όπως : 
1. Επισπευθούν τα έργα υποδομής στο κέ-

ντρο της πόλης. 
2. Δοθούν γενναιόδωρα κίνητρα στις εμπο-

ρικές αναπτύξεις για αναστροφή της
κάκιστης εικόνας του κτιστού περιβάλ-
λοντος ιδιαίτερα στην περιτειχισμένη
πόλη.

3. Ενισχυθεί η οικιστική ανάπτυξη με την πα-
ραχώρηση βελτιωμένων οικονομικών κι-
νήτρων.

4. Υιοθετηθεί η εφαρμογή αντικινήτρων
που να υποχρεώνει την αξιοποίηση των
αναξιοποίητων κενών τεμαχίων γης στο
κέντρο. 

5. Τέλος, θα πρέπει επιτέλους να εφαρμο-
στούν οι κατά καιρούς κυκλοφοριακές με-
λέτες που ετοιμάστηκαν για το αστικό κέ-
ντρο, αφού η συνεχιζόμενη αταξία διευ-
ρύνει υπέρ της περιφέρειας το συγκριτι-
κό της πλεονέκτημα έναντι του κέντρου
που προκύπτει από το γεγονός ότι περι-
φερειακά έχουν ολοκληρωθεί οι κυκλο-
φοριακές υποδομές.  

Νέα έργα 
προτείνει το ΕΒΕΛ 
για αναζωογόνηση

της Λευκωσίας

Το ΕΒΕΛ ζητά από 
τους αρμόδιους να

προχωρήσουν στην ίδρυση
καζίνο στη Λευκωσία

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει 
την ίδρυση καζίνο

Τ 
α προβλήματα βιομηχανίας που
απασχολούν τα μέλη του ΕΒΕ
Λευκωσίας στις Βιομηχανικές

Ζώνες / Περιοχές συζητηθήκαν  σε συ-
νεδρία της Επιτροπής Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας στις 8 Νοεμβρίου 2011.
Στην συνεδρία προσκλήθηκε ο κος Γιώρ-
γος Μιχαήλ, Προϊστάμενος της Υπηρε-
σίας Βιομηχανικών Περιοχών στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου και Βιομηχανίας  ο οποί-
ος ανέπτυξε στα μέλη της επιτροπής τους
σχεδιασμούς του Υπουργείου Εμπορίου
και Βιομηχανίας αναφορικά με τα έργα
υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες / πε-

ριοχές και τις αντικειμενικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζονται  λογω της στενό-
τητας των δημόσιων οικονομικών.  Συ-
ζητηθήκαν επίσης θέματα επεκτάσεις
των συντελεστών δόμησης /κάλυψης
στις βιομηχανικές ζώνες/περιοχές στα
πλαίσια αναθεωρήσεις των τοπικών σχε-
δίων. Της επιτροπής προήδρευσε ο νεο-
εκλεγείς Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κος
Ντίνος Μιτσίδης και παρέστηκαν επίσης
ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κος Κώ-
στας Γεωργαλλής καθώς και ο τέως Πρό-
εδρος κος Χριστόδουλος Ε. Αγκαστι-
νιώτης. 

Συζήτηση των Προβλημάτων
Βιομηχανίας

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση


