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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Στόχος όλων μας 
είναι να καταστήσουμε την πρωτεύουσα
ελκυστική για τους πολίτες της, για τους
τουρίστες, καθώς και για τους
επιχειρηματίες Κύπριους και ξένους

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

•Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον
Πρέσβη Α. Μαυρογιάννη για την
Προεδρία της Ε.Ε.

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Το ΕΒΕΛ στηρίζει
σθεναρά το 
Μέγαρο 
Πολιτισμού

Σελ. 4

Προώθηση 
προβλημάτων 
υποδομής 
στη Βιομηχανία

Σελ. 5

Αναβαθμίζεται 
η τουριστική 
εικόνα της 
Λευκωσίας 

Σελ. 5

Συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
με το Δήμαρχο της πρωτεύουσας

Ο επιχειρηματικός κόσμος 
έχει ρόλο για την επιτυχή

προεδρία της Κύπρου

•Αντικείμενο συνάντησης ήταν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
η βιομηχανική πολιτική, η καινοτομία
και η αειφόρος ανάπτυξη

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο ΕΒΕ

Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση



Θ
έματα που αφορούν την πρωτεύουσα
συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας (ΕΒΕΛ) με το Δήμαρχο Λευκωσίας κ.
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

Καλωσορίζοντας το Δήμαρχο Λευκωσίας ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γεωργαλλής
αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και εποικο-
δομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου με το
Δήμο της Πρωτεύουσας και τόνισε την έντονη
επιθυμία του ΕΒΕΛ για τη συνέχιση και διεύ-
ρυνσή της. Είναι, πρόσθεσε, ο Πρόεδρος ταυ-
τόσημοι και συνυφασμένοι οι στόχοι του Επι-
μελητηρίου  Λευκωσίας με το Δήμο της πρω-
τεύουσας. Στόχος όλων μας είπε είναι να κα-
ταστήσουμε την πρωτεύουσα ελκυστική τόσο
για τους τουρίστες όσο και για τους επιχειρη-
ματίες κύπριους και ξένους.

Από πλευράς του ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντί-
νος Γιωρκάτζης ευχαρίστησε τα μέλη του Συμ-
βουλίου για την πρόσκληση και τα ενημέρωσε
για τους στόχους και τη στρατηγική του σε ότι
αφορά το Δήμο της Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση για την απόλυτη σύμπνοια με τον κ. Γιωρ-
κάτζη στη στρατηγική που θέλει να ακολουθή-
σει σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή του πολιτι-
κή εν όψει και της Κυπριακής Προεδρίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του
2012. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων
το θέμα του Μεγάρου Πολιτισμού, το οποίο
όπως συμφωνήθηκε αποτελεί σημαντικό έργο
υποδομής για την πρωτεύουσα και  θα ενισχύ-
σει την ελκυστικότητα του τουριστικού προϊό-
ντος στην πόλη μας, πέραν των άλλων οικο-
νομικών ωφελημάτων που θα προκύψουν και θα
συμβάλουν και στην αντιμετώπιση της  κρίσης.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει απόλυτα τις
προσπάθειες του Δήμου για την έναρξη των ερ-
γασιών για την αναμόρφωση της Πλατείας
Ελευθερίας και σε σχέση με τις επικείμενες εξε-
λίξεις  εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πι-
θανότητα μη απρόσκοπτης λειτουργίας του
Εμπορικού Κέντρου στην εντός των τειχών Λευ-
κωσία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το Επιμελητήριο έθεσε στο Δήμαρχο την ει-
σήγησή του για ενοποίηση της Βουλής των Αντι-
προσώπων με το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

καθιστώντας τη Βουλή λειτουργική σε ένα
σύγχρονο κτίριο αξιόλογης αρχιτεκτονικής. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και διάφορα
άλλα θέματα όπως η καθαριότητα της πόλης, η
ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ και άλλα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε το ΕΒΕ
Λευκωσίας στη διάθεση του Δημάρχου για
της διεργασίες για την ανακήρυξη της Λευκω-
σίας σε  Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017 και
δεσμεύτηκε  να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρό-
πο χρειαστεί.

Τ 
ην άμεση λήψη από-
φασης από την κυβέρ-
νηση για ίδρυση και

λειτουργία καζίνο στη Κύπρο,
ζητά το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Λευκω-
σίας (ΕΒΕΛ). Το ΕΒΕΛ εκφρά-
ζει την πλήρη απογοήτευσή
του γιατί το θέμα δεν συμπε-
ριλήφθηκε στα μέτρα ανάπτυ-
ξης που ενέκρινε το Υπουργι-
κό Συμβούλιο.
Πάγια θέση του ΕΒΕΛ είναι ότι
η λειτουργία καζίνου στη Λευ-
κωσία είναι σήμερα περισσό-
τερο αναγκαία παρά ποτέ, για-
τί θα επενεργήσει ευνοϊκά
στην αναβάθμιση του τουρι-
στικού προϊόντος της πρωτεύ-
ουσας, η οποία ως  μη παρα-
λιακή πόλη χρειάζεται άλλους
τρόπους προσέλκυσης τουρι-
στικού ρεύματος. Ένα καζίνο
στην πρωτεύουσα  νοουμένου

ότι θα είναι ψηλών προδια-
γραφών, θα αποτελεί  σημείο
αναφοράς της ευρύτερης πε-
ριοχής. Η Λευκωσία αναμφί-
βολα πρέπει να αποκτήσει το
πρώτο καζίνο  υψηλής στάθμης
λειτουργίας που θα περιλαμ-
βάνει εμπλουτισμένες ψυχα-
γωγικές εγκαταστάσεις και
ανέσεις.
Πέραν τούτου, όμως, η Λευ-
κωσία η μόνη μοιρασμένη πόλη
της Ευρώπης ήδη προσφέρεται
ως πρόσβαση στους τουρίστες
για επισκέψεις στα καζίνα που
λειτουργούν στα κατεχόμενα,
τακτική η οποία θα αντιστραφεί
με την προσφορά καζίνου υψη-
λής στάθμης στην ελεύθερη
πλευρά της πρωτεύουσας.
Επισημαίνεται ότι η λειτουργία
καζίνου στην ελεύθερη περιο-
χή της πρωτεύουσας θα επε-
νεργήσει ανασταλτικά και στην

μετάβαση ελληνοκυπρίων στα
κατεχόμενα τα οποία αποδε-
δειγμένα επισκέπτονται για να
χρησιμοποιούν τα καζίνα που
λειτουργούν εκεί, και θα θέσει
τέλος στις εκροές εισοδημά-
των και φόρων προς τα κατε-
χόμενα κάτι που αποτελεί εθνι-
κή υποχρέωση. 
Αναμφίβολα, η ίδρυση καζίνου
στη Λευκωσία θα βοηθήσει
στην αύξηση των επισκεπτών
της πόλης όπως και σε αύξηση
των διανυκτερεύσεων οι οποί-
ες, συνολικά κατ’ έτος, είναι οι
χαμηλότερες παγκύπρια. Το
ιδεώδες είναι το καζίνο στη
Λευκωσία να βρίσκεται σε ση-
μείο που θα αυξήσει τον αριθ-
μό των περιηγητών στην πόλη
δρώντας έτσι ως «μαγνήτης»
αυξημένης κινητικότητας εντός
της πόλης.

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

Ίδρυση καζίνου ψηλών προδιαγραφών
ζητά το ΕΒΕΛ στη Λευκωσία
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας 
με το Δήμαρχο της πρωτεύουσας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ
υνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά θέμα-
τα Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη είχε στη διάρκεια συνεδρίας
του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Λευκωσίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής αφού καλω-
σόρισε τον κ. Μαυρογιάννη τόνισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας από
την Κυπριακή Δημοκρατία και το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χώρα
μας αναλαμβάνει μια τέτοια διοργάνωση, αποτελεί πρόκληση και καθι-
στά απαραίτητο να γνωρίζουμε το ρόλο και τις υποχρεώσεις που ανα-
λαμβάνουμε καθώς και τα πιθανά οφέλη που μπορούν να προκύψουν
γενικά για τον τόπο, αλλά και ειδικότερα για τον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι οι προκλήσεις που παρου-
σιάζονται ειδικά για  την χρονική περίοδο της Κυπριακής προεδρίας το
δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι τεράστιες όχι μόνο κατά τη διάρκεια
της, αλλά και κατά την προετοιμασία της.  Πρέπει, τόνισε, να καταβληθεί
προσπάθεια από όλους για να πετύχει η Προεδρία γιατί τα οφέλη που
θα προκύψουν είναι σημαντικά και θα ενισχύσουν τη χώρα μας.
Ο κ. Μαυρογιάννης επεξήγησε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την Προεδρία, τις πολλές συναντή-
σεις που θα πραγματοποιηθούν, τις οποίες χαρακτήρισε μεγάλης ση-
μασίας, καθώς και όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες που θα γίνουν.
Αναμένεται πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι την περίοδο αυτή θα πραγ-
ματοποιηθούν γύρω στις 50.000 επισκέψεις.
Ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται πρέπει να

αγκαλιασθεί από όλους και να αποτελέσει κοινό εθνικό στόχο και προ-
τεραιότητα όλων στη μεγαλύτερη πρόκληση που ανέλαβε μέχρι σήμε-
ρα η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την
εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου στην όλη προσπάθεια.

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ρόλο για 
την επιτυχή Προεδρία της Κύπρου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Κ
λιμάκιο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Επιχειρήσεων
και Βιομηχανίας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνά-
ντηση με αντιπροσωπεία της Επι-
τροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας στις 9 Φεβρουαρίου
2012.
Η επίσκεψη του κλιμακίου της
Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσε-
ων και Βιομηχανίας εντάσσεται
στα πλαίσια των διερευνητικών
αποστολών που διενεργούν κλι-
μάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και αποσκοπούν στη διερεύνηση
και καλύτερη κατανόηση των συν-
θηκών που επικρατούν στις χώρες
μέλη της Ε.Ε. ώστε να γίνεται ορ-
θολογιστική και αντικειμενική πα-
ρακολούθηση της αναθεωρημένης διαδικα-
σίας ελέγχου προϋπολογισμών αλλά και της
πολιτικής « Ευρώπη 2020». 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, η βιομηχανική πολιτι-
κή, η καινοτομία και η αειφόρος ανάπτυξη υπό
το πρίσμα της έκθεσης ανταγωνιστικότητας
και της χάρτας για τις Μικρομεσαίες Επιχει-
ρήσεις.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε αναφορά στα
θέματα βιομηχανίας, στα  εργαλεία καινο-
τομίας, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
στη ρευστότητα και το κόστος χρήματος,
στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην  αποτελε-
σματική/αποδοτική διαχείριση των διαρθρω-

τικών ταμείων, στο εργατικό κόστος, στο δι-
οικητικό φόρτο,  στην οδηγία περί καθυστε-
ρημένων πληρωμών, στο κόστος ενέργειας,
και στην οδηγία περί παροχής υπηρεσιών.
Πρόσθετα αναφέρθηκε και η ανάγκη για
προώθηση μέτρων ανάπτυξης της οικονομίας
πέραν των αυστηρών μέτρων  δημοσιονομι-
κού ελέγχου.
Κατά γενική ομολογία ήταν μια εποικοδομη-
τική συνάντηση που επέτρεψε στους πα-
ρευρισκομένους να αναπτύξουν θέσεις, από-
ψεις και εκτιμήσεις μέσα από ειλικρινή διά-
λογο.
Το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχάνων αποτελείτο από τον
κ. Lauro Panella, Οικονομικό Σύμβουλο σε θέ-

ματα Βιομηχανικής Πολιτικής,
κ. Domenico Lombardi, Cyprus
Desk Officer και κ. Claudiu
Cristea, SBA Desk Officer.
Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας
συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ.
Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντι-
πρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ντί-
νος Μιτσίδης, τα μέλη της Επι-
τροπής Βιομηχανίας κ.κ. Πα-
ναγιώτης Παπαφιλίππου, Μα-
ρίνος Καλλής, και Δήμος Δη-
μοσθένους καθώς και ο Διευ-
θυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέ-
ας Αντωνιάδης. Προσκεκλημέ-
νοι στη συνάντηση ήταν εκ-
πρόσωποι του Κυπριακού Συν-

δέσμου Έρευνας και Καινοτο-
μίας κ.κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

και Παναγιώτης Φιλίμης, ο κ.Πάνος Πρωτο-
παπάς και ο κ. Μάριος Τσιακκής, Αναπληρω-
τής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ.
Σημειώνεται ότι το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε επι-
σκεφτεί τις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάιο
στα πλαίσια αποστολής στη Γενική Διεύθυν-
ση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο «τη Βιο-
μηχανική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Ακολούθως τον περασμένο Νοέμβριο ο Δι-
ευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας
είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Desk
Officer για την Κύπρο στη Γενική Διεύθυνση
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας



Τ
ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) θεωρεί το
Μέγαρο Πολιτισμού εξαιρετικά ση-

μαντικό έργο οικονομικής ανάπτυξης που θα
μεταμορφώσει εντελώς το πολιτιστικό τοπίο
της χώρας μας και θα αναβαθμίσει ουσιαστι-
κά την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Μετά την επαναβεβαίωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη γενναιόδωρη χρηματοδό-
τηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης, η Βουλή των Αντι-
προσώπων και συγκεκριμένα η Επιτροπή Οι-
κονομικών πρέπει άμεσα να αποδεσμεύσει το
σχετικό κονδύλι για την προώθηση του έργου
του Μεγάρου Πολιτισμού της Κύπρου.
Με την έναρξη του έργου οι ταμειακές εισ-
ροές στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα
διαρθρωτικά ταμεία  το 2012 και το 2013 θα
υπερκαλύπτουν της εκροές της κρατικής χο-
ρηγίας και αναμένονται καθαρές εισροές
περίπου 4 εκ. ευρώ, αφού το υπόλοιπο κόστος
θα καλυφθεί  από τη χορηγία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Το ΕΒΕΛ υποστηρίζει την εισαγωγή σύγ-
χρονων μοντέλων διαχείρισης του Μεγάρου
Πολιτισμού ώστε να υπάρχει μέγιστη αξιο-
ποίηση, αλλά και ελαχιστοποίηση οποιασδή-
ποτε πρόσθετης επιβάρυνσης στους προϋ-
πολογισμούς του κράτους.
Η άμεση προώθηση και έναρξη των εργασιών
για την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού
θα έχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέ-
λη, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1.Απασχόληση 1500 περίπου ατόμων όλων
των ειδικοτήτων κατά την κατασκευή του έρ-
γου που θα έχει θετική επίδραση στην άμε-
ση μείωση της ανεργίας.

2. Δημιουργία
πολλών  θέσεων
εργασίας  έμμε-
σα, με την έναρξη
λειτουργίας του
Μεγάρου.
3. Βελτίωση του
τουριστικού προϊ-
όντος της Κύ-
πρου και ειδικά
της Λευκωσίας
με τα συνεπακό-
λουθα θετικά
οφέλη στην τοπι-
κή οικονομία.
4. Θα αποτελέσει
μοχλό οικονομι-
κής ανάπτυξης,
θα αναβαθμίσει αρ-
χιτεκτονικά και πολεοδομικά την πρωτεύου-
σα και θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότη-
τα ζωής των Κυπρίων.  
5.Θα φέρει τον πολιτισμό πιο κοντά σε όλους
τους πολίτες, καθιστώντας τον πιο προσιτό σε
ομάδες όπως συνταξιούχοι, νέοι, κλπ, μέσω
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
6.Θα ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες και
θα προβάλει καταξιωμένους Κυπρίους δημι-
ουργούς.
7. Θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Κύ-
προ, τοποθετημένη στο σταυροδρόμι ανάμεσα
σε τρεις ηπείρους, να αποτελέσει γέφυρα πο-
λιτιστικής συνεργασίας και ανάπτυξης ανά-
μεσα στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Με-
σόγειο με τα ανάλογα οικονομικά και πολιτικά
οφέλη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σθεναρά το

έργο και βάσιμη προσδοκία είναι ότι η υλο-
ποίησή του  θα αναβαθμίσει πολιτιστικά τη
χώρα μας και θα την ευθυγραμμίσει με την
υπόλοιπη Ευρώπη.
Το ΕΒΕΛ αναμένει ότι και οι βουλευτές μας
θα αντιληφθούν τα πολλαπλά οφέλη που θα
προκύψουν από τη λειτουργία του Μεγάρου
Πολιτισμού και θα αποδεσμεύσουν το σχετι-
κό κονδύλι για την έναρξη των εργασιών του
έργου.
Τις θέσεις του αυτές το Επιμελητήριο συζή-
τησε σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής και
ο Διευθυντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους με τον
Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Ιδρύματος
Πολιτισμού κ. Κίκη Λαζαρίδη και Τάσο Αγγε-
λή αντίστοιχα.

on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Το ΕΒΕΛ στηρίζει σθεναρά το Μέγαρο Πολιτισμού

Σ
ε μνημόνιο συνεργα-
σίας προχωρεί το Επι-
μελητήριο Λευκωσίας

(ΕΒΕΛ) με την Αρχή Κρατικών
Εκθέσεων Κύπρου, με στόχο
την περαιτέρω συνεργασία. 
Σε πρόσφατη συνάντηση τους,
οι δύο φορείς αντάλλαξαν από-
ψεις και συζήτησαν θέματα που
αφορούν την Αρχή Κρατικών
Εκθέσεων. Συγκεκριμένα, συ-
ζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω
εμπλοκής του Επιμελητηρίου
Λευκωσίας στην όλη προσπά-
θεια για μεγαλύτερη συμμετο-
χή εκθετών, στη διοργάνωση
εξειδικευμένων εκθέσεων και
στην προσπάθεια να καταστεί η Αρχή χώρος προσέλκυσης περιφερει-
ακών εκθέσεων. Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Κωνσταντίνου ενημέρωσε

την αντιπροσωπεία του ΕΒΕΛ για
τα σχέδια της Αρχής σε ό,τι αφο-
ρά την ανάπλαση και τον επανα-
σχεδιασμό των περιπτέρων καθώς
και  όλου του χώρου της Έκθεσης.
Τέλος, οι δύο φορείς της Λευκω-
σίας συμφώνησαν όπως προχω-
ρήσουν σε μνημόνιο συνεργα-
σίας με στόχο την περαιτέρω
στήριξη των σχέσεων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ
μέρους του ΕΒΕΛ ο Πρόεδρος κ.
Κώστας Γεωργαλλής, ο Επίτιμος
Γραμματέας κ. Παναγιώτης Πα-
παφιλίππου και ο Διευθυντής κ.
Σωκράτης Ηρακλέους, ενώ εκ μέ-
ρους της Αρχής ο Πρόεδρος κ.

Λοϊζος Κωνσταντίνου, ο Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Μιχαήλ και το
μέλος του Συμβουλίου κα. Νίκη Λαζαρίδου.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕ Λευκωσίας 
και της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
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Θ
έματα ειδικού ενδιαφέρο-
ντος για τον επιχειρημα-
τικό κόσμο όπως και ζητή-

ματα της Κυπριακής οικονομίας
συζητήθηκαν με τη νέα Πρέσβειρα
της Ολλανδίας στην Κύπρο κα.
Brechje Schwachöfer σε συνάντησή
της με το Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
για σκοπούς γνωριμίας της Πρέ-
σβειρας με το Επιμελητήριο, τους
στόχους και τη δράση του.
Έγινε συζήτηση και κατατέθηκαν
εκτιμήσεις για τις προοπτικές της
Κυπριακής Οικονομίας και γενικό-

τερα της Ευρωζώνης.
Από πλευράς ΕΒΕΛ δόθηκαν επί-
σης πληροφορίες για τις ευρύτατες
προοπτικές επιχειρηματικής συ-
νεργασίας της Κύπρου όχι μόνο
στον Κοινοτικό χώρο αλλά και ευ-
ρύτερα. Ιδιαίτερα με τις ευκαιρίες
που διανοίγονται στον τομέα της
ενέργειας μετά τον εντοπισμό κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων στην
Κυπριακή ΑΟΖ.
Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να
συνεχίσουν και εμβαθύνουν τις
διαβουλεύσεις και τη συνεργασία
τους.

Μ
αζική ήταν η προσέλευση στη σύσκεψη που διοργάνωσε το
ΕΒΕ Λευκωσίας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 αναφορι-
κά με τα προβλήματα υποδομής που απασχολούν το σύ-

μπλεγμα Βιομηχανικών Ζωνών/Περιοχών στη Δυτική Λευκωσία (Βιο-
μηχανική Ζώνη Παλιομετόχου, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς,
Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι). 
Στην συνάντηση παρέστησαν ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο Διευθυντής Βιο-
μηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού κ. Γιάννης Κοντός, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας Βιο-
μηχανικών Περιοχών, κ. Γιώργος Μιχαήλ και  εκπρόσωποι των Τοπικών
Αρχών. Από το ΕΒΕ Λευκωσίας παρέστη ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Παπα-
φιλίππου, ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης καθώς και
μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Γεωργαλλής καλω-
σορίζοντας τους
προσκεκλημένους
αναφέρθηκε στη συ-
στηματική και δια-
χρονική εποικοδο-
μητική συνεργασία
του Επιμελητηρίου
Λευκωσίας με την
Επαρχιακή Διοίκη-
ση, το Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού,

καθώς και τις Τοπικές Αρχές για την προώθηση και επίλυση των προ-
βλημάτων που αφορούν την υποδομή στις οικείες ζώνες / περιοχές. 
Ακολούθησε συζήτηση επί βασικών προβλημάτων όπως το οδικό δίκτυο
ιδιαίτερα της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου και Βιοτεχνικής Ζώ-
νης Μάμμαρι,  τα θέματα ασφάλειας / πυρασφάλειας, η συλλογική δια-
χείριση βιομηχανικών αποβλήτων, τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες
/ Περιοχές, το ιατρικό κέντρο, τα σκύβαλα, τις βιομηχανίες τροφίμων
και την υδροδότηση. 
Με την ουσιαστική συμβολή του Έπαρχου Λευκωσίας και των στελε-
χών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τροχο-
δρομήθηκαν άμεσες λύσεις για κάποια βασικά θέματα, ενώ έγινε προ-
γραμματισμός ενεργειών για αρκετά άλλα.

Συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας
με την Πρέσβειρα της Ολλανδίας

Αναβαθμίζεται η Τουριστική 
Εικόνα της Λευκωσίας 

Προώθηση Προβλημάτων Υποδομής στη Βιομηχανία 

Η
Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας

Λευκωσίας με εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζει τις προσπά-
θειές της για αναβάθμιση της
εμφάνισης της πόλης μας και
της εξυπηρέτησης των επι-
σκεπτών της. Στα πλαίσια
αυτά, με τη στήριξη του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τουρι-
σμού, έχει εγκαταστήσει κά-
δους ειδικού σχεδιασμού
μπροστά από τα μου-
σεία της πρωτεύουσας
για χρήση από τους επι-
σκέπτες. 
Οι κάδοι έχουν σχεδια-
στεί με προδιαγραφές
προσαρμογής τους στο
χώρο. Είναι χρώματος
καφέ, χαρακτηριστικό
των αρχαιολογικών χώ-
ρων και είναι εύκολης
χρήσης. 
Πιο συγκεκριμένα, κάδοι
έχουν τοποθετηθεί κο-
ντά στην έξοδο του Τα-
χυδρομικού Μουσείου,
του Μουσείου Αγώνος,
του Ιδρύματος Αρχιεπι-

σκόπου Μακαρίου Γ’, του Μου-
σείου Λαϊκής Τέχνης, του Λε-
βέντειου Δημοτικού Μουσείου
Λευκωσίας, του Μουσείου Πα-
γκυπρίου Γυμνασίου, του Μου-
σείου στο Παρατηρητήριο
Λευκωσίας, της Κρατικής Πι-
νακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης,
του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Τραπέζης Κύπρου και του
Μουσείου Ιστορικής Μοτοσι-
κλέτας Κύπρου.  
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