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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Πρόεδρος ΕΒΕΛ: 
Η πόλη και επαρχία
Λευκωσίας μπορούν να
διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη ολόκληρης της
οικονομίας της Κύπρου

Λεπτομέρειες στη σελ. 2 & 3 

•Υπουργός Εμπορίου: 
Το Υπουργείο παρακολουθεί
και αξιολογεί τις βασικές
παραμέτρους του σημερινού
περιβάλλοντος και
εφαρμόζει μέτρα σελ. 3

•Δήμαρχος Λευκωσίας: 
Η Λευκωσία πρέπει να
παραμείνει το κατ’ εξοχήν
διοικητικό, οικονομικό,
εμπορικό και χρηματοπιστωτικό
κέντρο σελ. 3

•Πρόεδρος ΚΕΒΕ: 
Κυβέρνηση, Βουλή,
Κεντρική Τράπεζα,
παραγωγικές τάξεις και
συντεχνίες πρέπει να
δώσουν το άπαν των
δυνάμεων τους σελ. 3
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Συνάντηση ΕΒΕΛ
με την Υπουργό

Εργασίας 

Σελ. 4

Ενίσχυση 
συνεργασίας ΕΒΕΛ
με Πανεπιστήμιο

Κύπρου

Σελ. 4

Η τουριστική 
Λευκωσία σε 
έκθεση στο

Λονδίνο

Σελ. 5

Στιγμιότυπο από τη συνέλευση

Πρωτοποριακή πρόταση από το ΕΒΕ Λευκωσίας
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση



Μ
ια πρωτοποριακή πρόταση που συνο-
ψίζεται στο ότι η πόλη και επαρχία
Λευκωσίας μπορούν να διαδραματί-

σουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ολό-
κληρης της οικονομίας της Κύπρου, κατέθεσε ο
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής.
Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΕΒΕΛ, με θέμα «η Λευκωσία ως μοχλός ανά-
πτυξης – Επενδύστε στη Λευκωσία», ο κ. Γε-
ωργαλλής ανάφερε ότι με τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
η Λευκωσία μπορεί να δώσει ώθηση σ’ αυτό που
όλοι επιδιώκουμε και προσδοκούμε, δηλαδή
την ανάπτυξη της οικονομίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ. Γε-
ωργαλλής η ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας
αποτελεί σήμερα το 40% του πληθυσμού της Κύ-
πρου, κατέχει το 40% της ακαθάριστης αξίας πα-
ραγωγής της μεταποίησης παγκύπρια, έχει το
43% του εργατικού δυναμικού της χώρας και εί-
ναι το διοικητικό κέντρο της Κύπρου. Ταυτό-
χρονα, έχει πλούσια ιστορία, μοναδικά αρχαιο-
λογικά μνημεία, πολιτιστική ζωή, σημαντικές υπο-
δομές στην παιδεία (πανεπιστήμια, κολλέγια,
επαγγελματικές σχολές) και υγεία (νοσοκο-
μεία, ιδιωτικές κλινικές, κλινικά εργαστήρια)
και πολλά άλλα πλεονεκτήματα.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της Λευκωσίας,
μαζί με τις νέες αναπτύξεις που προτείνουμε σή-
μερα, επισήμανε ο κ. Γεωργαλλής, μπορούν να
μετατρέψουν την πρωτεύουσα στην Πύλη της
Ευρώπης προς τις Αραβικές χώρες και αντί-
στροφα. Η Λευκωσία, με τα πλεονεκτήματα
που διαθέτει, είπε μπορεί να διαδραματίσει ένα
πρωταγωνιστικό ρόλο στο «επιχειρείν» της Κύ-
πρου τόσο προς την Ευρώπη, όσο και προς τις
Αραβικές χώρες. Ο αναβαθμισμένος αυτός ρό-
λος της Κύπρου μπορεί να βοηθήσει στις εμπο-
ρικές συναλλαγές και με άλλες χώρες, όπως της
ανατολικής Ασίας και της Αφρικής.

Και συμπλήρωσε:
• Παρά το ότι ο βόρειος βραχίονας της Λευ-

κωσίας είναι αδρανοποιημένος από την τουρ-
κική  κατοχή, εντούτοις η  πρωτεύουσα έχει
τα φόντα να καταστεί ένα υπερσύγχρονο κέ-
ντρο επιχειρηματικών, εμπορικών και διοι-
κητικών δραστηριοτήτων καθώς και κέντρο
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για όλη την πε-
ριοχή. Ενδεικτικό αυτού, είναι το γεγονός ότι

σήμερα οι διεθνείς ενεργειακές εταιρείες που
έρχονται στην Κύπρο προτιμούν τη Λευκω-
σία για την έδρα τους. Το ίδιο και άλλες επι-
χειρήσεις, με άλλες δραστηριότητες.

Ο κ. Γεωργαλλής ανάφερε τα εξής σημαντικά
έργα που μπορούν να αυξήσουν κατά πολύ την
προσφορά της Λευκωσίας στην οικονομία:

• Ολοκλήρωση των έργων στην Πλατεία Ελευ-
θερίας

• Καλύτερη αξιοποίηση του Διεθνούς Συνε-
δριακού Κέντρου για προσέλκυση συνε-
δριακού τουρισμού

• Ανάπλαση  του χώρου στο παλιό ΓΣΠ
• Προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουρ-

γία του Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο
του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

• Άμεση ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού
Θεάτρου που μένει σε αδράνεια εδώ και χρό-
νια.

• Αναπαλαίωση και συντήρηση της εντός των
τειχών πόλης.

• Περιφερειακή αξιοποίηση του τομέα της
υγείας και παιδείας.

• Μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, τεχνο-
λογία και καινοτομία.

• Αξιοποίηση μέσω κινήτρων από το κράτος
των κενών και αδρανών οικοπέδων και χώ-
ρων στη Λευκωσία και άμεση ψήφιση του
Σχεδίου περιοχής.

• Δημιουργία του καζίνο – θέρετρο στα γεω-
γραφικά όρια της Λευκωσίας.

• Υλοποίηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου Κι-
νητικότητας και δημιουργία σύγχρονου τραμ
στην πρωτεύουσα

• Δημιουργία κοιλάδας καινοτομίας.

Αναφερόμενος στο πού θα βρεθούν πόροι για
όλα αυτά τα έργα είπε ότι πολλά από τα πιο πάνω
έργα είναι σχεδιασμένα και υπάρχουν προβλε-
πόμενοι προϋπολογισμοί, ενώ τα υπόλοιπα μπο-
ρούν να υλοποιηθούν είτε με προσέλκυση ξένων
επενδυτών, με αυτοχρηματοδότηση με τη μέθοδο
του ΒΟΤ, από διαρθρωτικά ταμεία της Ευρώπης,
από κονδύλια που αφορούν έκτακτα σχέδια ανά-
πτυξης και επενδύσεις.
Ως Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους  Δή-
μους Λευκωσίας, πρόσθεσε, είμαστε έτοιμοι να
δώσουμε κατάλογο επενδυτικών προτάσεων
της Λευκωσίας στην κυβέρνηση και στον Κυ-
πριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων
(το γνωστό CIPA) για να τις προβάλουν στις επα-

φές τους με τους ξένους επενδυτές.

Οικονομικές εξελίξεις
Στην ομιλία του ο κ. Γεωργαλλής αναφέρθηκε και
στις θέσεις του ΕΒΕΛ για την οικονομία τονί-
ζοντας ότι «δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί
τους τελευταίους μήνες η οικονομία βρίσκεται
συνεχώς σε τεντωμένο σχοινί».
Αφού είπε ότι το ΕΒΕΛ προειδοποιούσε για την
κατηφόρα της οικονομίας, τόνισε ότι «χαιρετί-
ζουμε τις εντατικές προσπάθειες της κυβέρνη-
σης του Προέδρου Αναστασιάδη για ενίσχυση
ζωτικών κλάδων της οικονομίας, ώστε να αρχί-
σει η ανάκαμψη». 

Άλλες τοποθετήσεις του Προέδρου του ΕΒΕΛ εί-
ναι οι εξής:

• Η προσπάθεια σμίκρυνσης και εκσυγχρονι-
σμού του δημόσιου τομέα, απαιτεί πιο κάθε-
τες και ριζοσπαστικές αποφάσεις. 

• Δεν επιτρέπεται σήμερα, με τα τόσα που βιώ-
σαμε, να συζητούμε ακόμα για την ανάγκη ή
όχι της εναλλαξιμότητας στο δημόσιο τομέα,
προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος λει-
τουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και να αυ-
ξηθεί η παραγωγικότητα των κρατικών λει-
τουργών. 

• Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζει το ΕΒΕΛ για
τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία ταλαιπω-
ρούν τελευταία τον τόπο. Καλούμε την κυ-
βέρνηση να είναι αυστηρή και να πατάξει
αυτά τα φαινόμενα απ’ όπου και αν προέρ-
χονται.

• Για τη διατήρηση των επιτοκίων σε ψηλά επί-
πεδα κρούουμε ξανά τον κώδωνα του κιν-
δύνου τόσο προς την κυβέρνηση όσο και
προς την Κεντρική Τράπεζα και τις καλούμε
να παρέμβουν προς την ορθή κατεύθυνση,
χωρίς να διαταράσσεται το καθεστώς ελεύ-
θερης διαμόρφωσης των επιτοκίων.

• Είναι παράλογο, να αδυνατούμε να βρούμε
τρόπους συγκράτησης του κόστους του ηλε-
κτρικού ρεύματος, όταν όλοι γνωρίζουμε τις
αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτού του απαρά-
δεκτου φαινόμενου πάνω σ’ όλη την οικο-
νομία.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έδωσε τη
διαβεβαίωση ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και
όπως είπε η Λευκωσία θα αναπτυχθεί όπως της
αξίζει και η Κύπρος σύντομα θα καταστεί και πάλι
μια ευημερούσα και ανεπτυγμένη χώρα.
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του ΕΒΕ Λευκωσίας
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Στιγμιότυπα από τη συνέλευση

Η Λευκωσία μπορεί να καταστεί μοχλός
ανάπτυξης όλης της οικονομίας
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, αφού ευχαρίστησε το

ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρόσκληση του να πα-
ραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό στη Γενική
του Συνέλευση, ανάφερε ότι το Υπουργείο του
παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τις βασικές πα-
ραμέτρους που συνθέτουν το σημερινό περι-
βάλλον, διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας μέ-
τρα. Σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, το Υπουρ-
γείο προωθεί Σχέδια και Προγράμματα Χορηγιών
για τεχνολογική αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό

και επέκταση των υφι-
στάμενων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων του μετα-
ποιητικού τομέα, με σκο-
πό την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών. Επίσης,
πρόσθεσε ο κ. Λακκο-
τρύπης, το Υπουργείο
συνεχίζει να εφαρμόζει
διάφορα μέτρα για προ-
ώθηση του εμπορίου και

των υπηρεσιών όπως για παράδειγμα η διοργά-
νωση στο εξωτερικό εμπορικών αποστολών, σε-
μιναρίων και επιχειρηματικών φόρουμ, η συμμε-
τοχή σε εμπορικές εκθέσεις και η φιλοξενία ξέ-
νων επενδυτών και δημοσιογράφων στην Κύπρο. 
Αναφορικά με το θέμα της ενέργειας, ο Υπουρ-
γός είπε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπά-
θειες για την εισαγωγή και χρήση του φυσικού
αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, για την προώ-
θηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας και
για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των γηγενών απο-
θεμάτων φυσικού αερίου.
Ακολούθως, ο κ. Λακκοτρύπης έκανε λόγο για το
θέμα του τουρισμού, λέγοντας ότι με άμεσες και
συντονισμένες ενέργειες όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επιτυ-
χία τις αρνητικές συνέπειες των σκληρών απο-
φάσεων του Eurogroup του Μαρτίου, καταγρά-
φοντας φέτος μια σχετικά ικανοποιητική χρονιά. 
Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Λακ-
κοτρύπης είπε ότι σε μια τέτοια εποχή, η συμβολή
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας στο σχεδιασμό πολιτικής για την ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας
μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Υπουργός 
Εμπορίου 

Σ
το δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκά-
τζης, είπε ότι στόχος είναι η οικονομική

εξυγίανση του Δήμου.
Στη συνέχεια ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στην
ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας
λέγοντας ότι πολλοί παράγοντες συνέβαλαν
στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Αυτό οφεί-
λεται, σύμφωνα με το Δήμαρχο, στη δημιουργία
πεζοδρόμων, στη διάνοιξη του οδοφράγματος της
Λήδρας, στα οικονομικά κίνητρα που έδωσε ο Δή-
μος, στην αυξημένη συχνότητα καθαριότητας,
στις αυξημένες περιπολίες της Αστυνομίας και

στη μόνιμη περίπολο των
τροχονόμων.
Ακολούθως ο Δήμαρχος
Λευκωσίας, αναφέρθη-
κε στα πολλαπλά προ-
βλήματα που αντιμετω-
πίζει η Λευκωσία, με
πρώτιστο την ανυπαρξία
παραλιακού μετώπου
πάνω στο οποίο βασί-
ζουν την οικονομική τους
αναζωογόνηση οι άλλες

πόλεις. Άλλα προβλήματα σύμφωνα με το Δή-
μαρχο είναι η αναξιοποίητη κενή κρατική γη στο
κέντρο της και η φθίνουσα πορεία του εμπορικού
αστικού κέντρου (Μακαρίου, Ευαγόρου, Στασι-
κράτους).
Αναφορικά με την προσέλκυση επενδυτών, ο κ.
Γιωρκάτζης είπε ότι ο Δήμος Λευκωσίας, έχει
ετοιμάσει Σχέδιο Περιοχής για την ανάπτυξη του
κέντρου της πόλης στο οποίο προτείνει νέες πο-
λεοδομικές ρυθμίσεις που θα λειτουργήσουν ως
κίνητρα ώστε να επιστρέψουν επενδυτές στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας.
Αναφορικά για τα σχέδια του Δήμου για προ-
σέλκυση επισκεπτών, ο Δήμαρχος είπε ότι αυτά
εστιάζονται στην ανάδειξη της εντός των τειχών
πόλης και στη δημιουργία ενός κέντρου, πόλου
έλξης που θα δώσει στη Λευκωσία το συγκριτι-
κό εκείνο πλεονέκτημα που χρειάζεται για να
αναζωογονηθεί.
Για το θέμα του τραμ, ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι ο
Δήμος ηγήθηκε της προώθησης της δημιουργίας
συστήματος ΤΡΑΜ, έχοντας εξασφαλίσει και τη
στήριξη των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας.
Τέλος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας υπογράμμισε το
γεγονός ότι η Λευκωσία είναι και πρέπει να πα-
ραμείνει το κατ’ εξοχήν διοικητικό οικονομικό,
εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο. Το ΕΒΕ
Λευκωσίας, πρόσθεσε ο Δήμαρχος, είναι ο μό-
νιμα σύμμαχος και συνεργάτης του Δημοτικού
Συμβουλίου της πρωτεύουσας που εργάζονται για
την ανάπτυξή της.

Δήμαρχος 
Λευκωσίας

Ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλεί-
δης,  ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λευκωσίας,
για την πρόσκληση να απευθύνει χαι-

ρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του και
είπε ότι το ΚΕΒΕ ανησυχεί για την υποτονικότητα
που παρατηρείται στην αγορά, η οποία είναι απο-
τέλεσμα των δυσμενών επιπτώσεων της οικο-
νομικής κρίσης και των οδυνηρών αποφάσεων
του Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ έκανε
λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις (έλλειψη ρευστότητας, περιορι-
σμοί στις συναλλαγές, ψηλά επιτόκια, μείωση κα-

τανάλωσης, ακριβό ηλε-
κτρικό ρεύμα κ.α.), τονί-
ζοντας ότι αυτά επηρεά-
ζουν τόσο την επιχειρη-
ματικότητα όσο και τις
προσπάθειες όλων των
φορέων για επανεκκίνη-
ση της οικονομίας.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ χαιρέτισε τα
μέτρα που εξήγγειλε η
κυβέρνηση για την επι-

χειρηματικότητα,  τον τουρισμό, την ανεργία, τα
ακίνητα και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα
όμως, εξέφρασε και τη δυσαρέσκεια του επι-
χειρηματικού κόσμου, λέγοντας ότι διαπιστώ-
νονται και συμπτώματα αναποτελεσματικότητας,
λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθυ-
στερήσεων.
Αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης των ενοι-
κίων με νομοθετική ρύθμιση, ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ τόνισε την έντονη διαφωνία του ΚΕΒΕ για
το συγκεκριμένο θέμα και είπε ότι η νομική ρύθ-
μιση των ενοικίων θα επηρεάσει την κάθε προ-
σπάθεια για προσέλκυση ξένων επενδυτών και
αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι δεν θα ενδιαφέ-
ρονται να επενδύσουν σε ακίνητα στην Κύπρο.
Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, συνέχισε ο κ. Πηλεί-
δης, πρέπει Κυβέρνηση, Βουλή, Κεντρική Τρά-
πεζα, παραγωγικές τάξεις και συντεχνίες να δώ-
σουν το άπαν των δυνάμεων τους για να ανα-
τρέψουν τις προβλέψεις της Κομισιόν που θέλουν
την κυπριακή οικονομία να παρουσιάζει συρρί-
κνωση -13% τη διετία 2013-14.
Στο τέλος του χαιρετισμού του, ο κ. Πηλείδης
εξέφρασε αισιόδοξο μήνυμα ότι παρά τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα η κυπριακή οικονο-
μία θα περιέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

Πρόεδρος 
ΚΕΒΕ

Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας

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, e-mail: info@fmw.com.cy
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Μ
ια εξαιρετική και εποικοδομητική συ-
νάντηση είχε στις 6 Νοεμβρίου 2013
η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ

Λευκωσίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου κ. Κώστα Χριστοφίδη.
Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λευκωσίας ηγεί-
το ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής  μαζί με
τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Ντίνο Μιτσίδη,
και συμμετεί-
χαν τα μέλη,
κ.κ.  Παναγιώ-
της Παπαφιλίπ-
που, Γιώργος
Ψημολοφίτης,
Δήμος Δημο-
σθένους, Κώ-
στας Ζορπάς
και ο Διευθυ-
ντής Βιομηχα-
νίας Ανδρέας
Αντωνιάδης.
Στη συνάντηση
συζητήθηκαν
θέματα αντα-
γωνιστικότητας
της κυπριακής
βιομηχανίας και
η ανάγκη για περαιτέρω εμπλοκή των θεμάτων
έρευνας και καινοτομίας. Εκτενής συζήτηση
έγινε για την προοπτική μείωσης του κόστους
ηλεκτρικού ρεύματος με νέες τεχνολογίες και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αναλύθη-
κε από τον Πρύτανη η πρωτοβουλία του Πανε-

πιστημίου Κύπρου για το «Αγοράζω Κυπριακά»
και οι διάφορες ενέργειες στις οποίες προβαίνει
για την προώθηση της αγοράς κυπριακών προϊ-
όντων καθώς αυτό στηρίζει την οικονομία και συ-
γκρατεί την ανεργία.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Γεωργαλλής
ευχαρίστησε τον Πρύτανη για τη μέχρι σήμερα
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μέσα από τη συμ-

μετοχή ακα-
δ η μ α ϊ -
κών/ερευνη-
τών στις διά-
φορες Επι-
τροπές του
ΕΒΕ Λευκω-
σίας.
Στη σύσκε-
ψη συζητή-
θηκαν εν
εκτάσει τρό-
ποι για πε-
ραιτέρω και
ουσιαστική
ε ν ί σ χ υ σ η
της συνερ-
γασίας  των

δύο οργανι-
σμών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς της
έρευνας και καινοτομίας με σχετικές εφαρμογές
στην μεταποιητική βιομηχανία. Και οι δύο φορείς
συμφώνησαν όπως διερευνήσουν τρόπους δι-
εύρυνσης της συνεργασίας τους και επανέλθουν
το συντομότερο δυνατό.

ΕΒΕ Λευκωσίας: 
Ενίσχυση Συνεργασίας 

με Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σ
υνάντηση με την Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου πραγματο-

ποίησε  το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας σε συνεδρία της ολομέλειας
του. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας την
Υπουργό αναφέρθηκε στις πολύ καλές
σχέσεις και την εποικοδομητική  επικοι-
νωνία που είχε το Επιμελητήριο από όλα τα
πόστα στα οποία υπηρέτησε η Υπουργός
ως Προϊστάμενη των Υπηρεσιών Τελωνεί-
ων και ΦΠΑ καθώς και ιδιαίτερα από το πό-
στο  της Γενικού Διευθυντού στο Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ο κ. Γεωργαλλής αφού χαιρέτησε την απόφαση της Υπουργού για την
φιλελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που
αποτελούσε διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων,
πρόσθεσε ότι είναι εμφανές ότι με την εφαρμογή του έχουν επηρεα-
στεί ορισμένοι τομείς της οικονομίας λόγω άλλων αναχρονιστικών ρυθ-
μίσεων που αφορούν τα είδη εμπορίας από το κάθε κατάστημα.

Η κα. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι μελετά το
θέμα της επέκτασης των τουριστικών
περιοχών και κατ’ επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων και λαμ-
βάνει υπόψη όλα τα δεδομένα στην προ-
σπάθεια που καταβάλλεται για ώθηση
στην οικονομική δραστηριότητα και τη μεί-
ωση της ανεργίας. Είναι, πρόσθεσε, ένα
πιλοτικό πρόγραμμα και αφού το αξιολο-
γήσουμε θα δούμε αν θα υιοθετηθεί σε μό-
νιμη βάση.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για το σο-
βαρό πρόβλημα της ανεργίας και πώς
αυτό αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο

Εργασίας με διάφορα σχέδια, το θέμα του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις  καθυστερήσεις στις πληρωμές στο
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, τους κατώτατους μισθούς  και το
ξένο εργατικό δυναμικό κ.α.
Κοινή διαπίστωση και δέσμευση είναι η  ανάγκη για συνέχιση της στε-
νής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ώστε να προωθείται συνεχής  ενδυνάμωση και ενί-
σχυση της.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Σ
υνάντηση με το Διευθυντή Τε-

χνολογίας κ. Χαράλαμπο Χαρα-

λάμπους είχαν την Τρίτη 5

Νοεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος του ΕΒΕ

Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής και ο

Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας

Αντωνιάδης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει η μετα-

ποιητική βιομηχανία στο τόπο μας, ως

αποτέλεσμα των επιπτώσεων των απο-

φάσεων μετά το Eurogroup και η ανάγκη

στήριξης των Κυπριακών Βιομηχανιών

ώστε να μπορέσουν να εξέλθουν από τη

δύσκολη θέση στην οποία ευρίσκονται.

Συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές που

διαφαίνονται για τις βιομηχανίες μέσα

από διάφορα σχέδια για την επιχειρημα-

τική καινοτομία από τα διαρθρωτικά τα-

μεία για την επόμενη προγραμματική

περίοδο 2014-2020.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ διαβεβαίωσε τον

κ. Χαραλάμπους ότι η αγαστή και εποι-

κοδομητική συνεργασία του Επιμελητη-

ρίου με την Υπηρεσία Τεχνολογίας του

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-

μηχανίας και Τουρισμού θα συνεχισθεί

και ενισχυθεί.

Το ΕΒΕΛ στο
Υπουργείο για τα 

θέματα Βιομηχανίας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Τ
ις τουριστικές δυνατότητες
της Λευκωσίας παρουσίασε
την περασμένη εβδομάδα η

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Λευκω-
σίας στην κορυφαία σημασίας για
την Κύπρο
Τουριστική
Έ κ θ ε σ η
WTM στο
Λονδίνο.
Η Έκθεση
που οργα-
ν ώ θ η κ ε
(από τις 4
μέχρι και
τις 7 Νοεμ-
βρίου) έχει
ιδιαίτερη
βαρύτητα
για τη
χώρα μας,
λόγω της
π ρ ο σ π ά -
θειας που
καταβάλ-
λεται για τη διατήρηση και την αύ-
ξηση της προσέλκυσης Βρετανών
τουριστών. 
Η παρουσία της Εταιρείας στην έκ-
θεση, της έδωσε την ευκαιρία να έρ-
θει σε επαφή με φορείς της Βρετα-

νίας, αλλά και άλλων χωρών από
την Ευρώπη και άλλες ηπείρους
που συμμετείχαν και οι οποίες απο-
τελούν σημαντική πηγή για τον ει-
σερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας. 
Η εκπρόσωπος της Εταιρείας Του-

ριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας,
κα. Νιόβη Παρισι-
νού πραγματοποίη-
σε στα πλαίσια της
WTM επαφές με
τουριστικούς παρά-
γοντες και δημο-
σιογράφους κατά
τις οποίες είχε την
ευκαιρία να τονίσει
τις ιδιαίτερου εν-
διαφέροντος τουρι-
στικές πτυχές της
κυπριακής πρωτεύ-
ουσας και ειδικότε-
ρα τις προδιαγρα-
φές της για πολιτι-
στικό και θεματικό

τουρισμό. Ειδική αναφορά έγινε
στην πρόοδο των εργασιών για τα
μεγάλα αναπτυξιακά έργα της πρω-
τεύουσας που τονίζουν τον ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα της ως ιστορικής ευ-
ρωπαϊκής πόλης.

Η Τουριστική Λευκωσία σε 
κορυφαία έκθεση στο Λονδίνο

Η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Πε-
ριφέρειας Λευκωσίας ενό-

ψει της Διεθνούς Ημέρας Τουρι-
σμού, διοργάνωσε εκδηλώσεις στη
Λευκωσία, με στόχο να προβάλει το
τουριστικό πρόσωπο της πρωτεύ-
ουσας σε ντόπιους και ξένους του-
ρίστες. 
Με έμφαση στην παράδοση, στην
ιστορία και στον πολιτισμό της
πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκαν
οι εξής εκδηλώσεις:
•Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013
από τις 10:30 μέχρι τις 16:30 προ-
σφέρθηκε δωρεάν είσοδος και ξε-
ναγήσεις στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου, στο Βυζαντινό, το Κυπριακό, το Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, της Ιστο-
ρικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου και της Λαϊκής Τέ-
χνης. Επίσης, από τις 11:00 – 12:30 και από τις
15:00 – 16:30 το απόγευμα διοργανώθηκαν πε-
ρίπατοι και ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της
πρωτεύουσας με σταθμούς στο Λεβέντιο Δη-

μοτικό Μουσείο και στο Μουσείο Συλλογής Γε-
ωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη. Τις δω-
ρεάν ξεναγήσεις και περιπάτους απόλαυσαν πε-
ρισσότεροι από 1.000 ντόπιοι  και ξένοι τουρί-
στες.
•Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματο-
ποιήθηκε η "Γιορτή Παγωτού" στην Τάφρο της
Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια της γιορτής τέ-

λεσε o Δήμαρχος Λευκωσίας Κων-
σταντίνος Γιωρκάτζης. Στην εκδήλωση
οι βιομηχανίες κυπριακού παγωτού
πρόσφεραν δωρεάν παγωτό, ενώ υπήρ-
χε πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για
μικρούς και μεγάλους. Στη «Γιορτή
Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω από
10.000 άτομα, ντόπιοι και ξένοι.
Παράλληλα με τις πιο πάνω εκδηλώ-
σεις, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις
3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και Έκ-
θεση Φωτογραφίας με θέμα «Ομορφιές
της παλιάς πόλης» στην Πύλη Αμμο-
χώστου.
Η Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας κα Έλενα Τάνου χαιρέτισε τις εκ-
δηλώσεις λέγοντας ότι κεντρικός στόχος όλων
αυτών των εκδηλώσεων είναι η προβολή της
κουλτούρας, της ιστορίας και της παράδοσης
της Λευκωσίας, τόσο στους ντόπιους όσο και
στους ξένους τουρίστες. Δέσμευση της εται-
ρείας, πρόσθεσε, είναι κάθε χρόνο να εμπλου-
τίζει τις εκδηλώσεις της.

Στιγμιότυπο από τις ξεναγήσεις

Η Λευκωσία διασκέδασε 
σε ρυθμούς μπύρας!

Με πλούσιες εκδηλώσεις γιόρτασε 
η Λευκωσία τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού

Μ
εγάλη επιτυχία
σημείωσε για
τρίτη συνεχή

χρονιά το Septemberfest
Nicosia Beer Fun Festival το
οποίο διοργανώθηκε από
την Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής
Περιφέρειας Λευκωσίας, το
Εμπορικό Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Λευκωσίας και τη
DISPLAY ART. 
Το  Φεστιβάλ Μπύρας ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας και
διήρκησε από τις 17 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2013.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν εκλεκτοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα
όπως οι Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Καραφώτης, Συγκρότημα
Μπλέ, Ραλία Χρηστίδου, Σώτος Κωνσταντίνου, Χριστίνα Τσιέλεπου,
Άγγελος Αυγουστή, Αsmation Live, Minus One, Zilla Project, 40+ Rock
Band, DJ Νίκος Βαρβαρέσος και άλλοι. Το Φεστιβάλ περιλάμβανε έντε-
χνο και λαϊκό τραγούδι, ροκ και μπλούζ βραδιές, αφιέρωμα στο Μη-
τροπάνο-Παπάζογλου και Ρασούλη. 
Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν γύρω στις 25.000 άτομα. Οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις 60 διαφορετικές μπύρες, κυ-
πριακές και εισαγόμενες, να απολαύσουν την ποικιλία φαγητών και
εδεσμάτων και να διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα.  

Στιγμιότυπο από το φεστιβάλ μπύρας


