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Λευκωσία: Περιφέρεια Γνώσης,
Έρευνας και Καινοτομίας
l Εκπρόσωποι Πανεπιστημίων,
Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών
υπηρεσιών, οργανισμών και του
ΕΒΕ Λευκωσίας υπέγραψαν Χάρτα
Συνεργασίας για από κοινού
προσπάθεια προώθησης της Λευκωσίας
ως περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και
Καινοτομίας
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Το Α.Ξ.Ι.Κ. πρέπει να παραμείνει
στη Λευκωσία

l

Συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον
Υπουργό Υγείας

Την έντονη διαφωνία του για τη
μεταστέγαση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού
Ινστιτούτου Κύπρου σε άλλη πόλη
εξέφρασε το ΕΒΕ Λευκωσίας

l

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΕΒΕΛ για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της
Υγείας και για το Γενικό Σχέδιο Υγείας

σελ. 3

σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Αντίκεται στους πολεοδομικούς
σχεδιασμούς η μεταφορά της
Βουλής εκτός κέντρου Λευκωσίας

Εκδηλώσεις ΕΤΑΠ για
την Παγκόσμια Ημέρα
Τουρισμού

σελ. 5

σελ. 6

1ο Φεστιβάλ «Μεσαιωνική
Λευκωσία»
σελ. 6
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Η

Λευκωσία: Περιφέρεια Γνώσης,
Έρευνας και Καινοτομίας

μερίδα με τίτλο «Λευκωσία: Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας» πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο φιλοξένησε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και την PwC, με στόχο τη δημιουργική
συζήτηση για τους τρόπους προώθησης της
πρωτοβουλίας αυτής.
Η συζήτηση διαχωρίστηκε σε διάφορες θεματικές ενότητες τις οποίες συντόνισαν αντιπρόσωποι όλων των Πανεπιστημίων της Λευκωσίας και στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
επιχειρήσεις και κέντρα καινοτομίας, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου,
που ήταν και χορηγοί της εκδήλωσης και ο
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας, Στέλιος Αναστασιάδης ο οποίος και ανέπτυξε το σκεπτικό της
πρωτοβουλίας του ΕΒΕ Λευκωσίας για την
προώθηση της Λευκωσίας ως Περιφέρεια
Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Όπως
ανέφερε συγκεκριμένα, η κινητοποίηση όλων
αυτών των φορέων/υποδομών αποτελεί την πιο
αξιόπιστη ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη της Λευκωσίας.

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
www.fmw.com.cy

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα για τη Λευκωσία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αμέσως μετά το τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση σύμφωνα
με διάφορες θεματικές ενότητες. Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η Edma Yamasaki
Petrikiou παρουσίασε τα ακαδημαϊκά θέματα.
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε την ενότητα
που αφορούσε τα ερευνητικά θέματα ενώ ο
Γιώργος Πετρίκκος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τα Ιατρικά θέματα. Ο Πανίκος Παπαδόπουλος από το Πανεπιστήμιο Frederick
ανέδειξε την ενότητα με τίτλο Επιχειρηματική
Καινοτομία. Τέλος ο Γιάννης Βογιατζάκης από
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανέπτυξε το θέμα
των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
Όλοι οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων,
Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κρατικών υπηρεσιών, οργανισμών και του ΕΒΕ Λευκωσίας που έλαβαν
μέρος στην εκδήλωση υπέγραψαν Χάρτα Συ-

νεργασίας για από κοινού προσπάθεια προώθησης της Λευκωσίας ως περιφέρεια Γνώσης,
Έρευνας και Καινοτομίας.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γιώργος
Κασίνης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ανέφερε ότι όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουμε για να τελεσφορήσει η όλη προσπάθεια
για το καλό της Λευκωσίας. Υπάρχουν άριστες
πρακτικές στις οποίες πρέπει να βασιστούμε
για να χτίσουμε. Η πρωτοβουλία της ημερίδας
ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από τον εκπρόσωπο των επιχειρήσεων
στην πρωτεύουσα, το ΕΒΕ Λευκωσίας, με όραμα να συμπράξουν φορείς όπως Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί οργανισμοί
που παράγουν γνώση, έρευνα και καινοτομία
για τη Λευκωσία και μετατροπή σε επινόηση
με επιχειρηματικές ιδέες που θα καταλήξουν
σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανοποίηση αναγκών.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνάντηση
για την Ευρώπη 2020

Τ

ο ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στις διμερείς συναντήσεις που είχε κλιμάκιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με διάφορους φορείς/αρχές στην Κύπρο στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της αξιολόγησης της περιόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κύπρου σχετικά με τη στρατηγική για
την Ευρώπη 2020.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16
Νοεμβρίου 2016 και το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ανδρέα Αντωνιάδη,

Διευθυντή Βιομηχανίας ο οποίος συνοδευόταν
από τον κ. Παναγιώτη Φιλίμη, Πρόεδρο του
Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Έρευνας και
Καινοτομίας.
Τα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα εμπόδια στην άσκηση
του επιχειρείν, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η αναπτυξιακή πολιτική. Συζητήθηκε επίσης το ρυθμιστικό/νομοθετικό πλαίσιο
καθώς και τα ειδικά θέματα της έρευνας και
καινοτομίας στην Κύπρο.
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ΕΒΕΛ: Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου πρέπει να παραμείνει στη Λευκωσία

Τ

ην έντονη διαφωνία του για τη μεταστέγαση του Ανώτερου
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου σε άλλη πόλη εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και της Προέδρου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΤΑΠ) και Αντιπροέδρου του
ΕΒΕΛ κα. Έλενα Τάνου καθώς και του Διευθυντή του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτη Ηρακλέους, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη της Λευκωσίας.
Στον κ. Δημητριάδη τέθηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα της φημολογούμενης μετακίνησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου
Κύπρου και του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου.
Τόσο η ΕΤΑΠ Λευκωσίας όσο και το ΕΒΕ Λευκωσίας εισηγούνται
όπως το ΑΞΙΚ παραμείνει στην πρωτεύουσα για μια σειρά από λόγους μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθοι:
• Η επιλογή της Λευκωσίας για στέγαση του Ινστιτούτου το οποίο
δημιουργήθηκε το 1971 στα πλαίσια κοινού προγράμματος με
τα Ηνωμένα Έθνη, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και την Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε για να εξυπηρετούνται ισότιμα όλα τα
τουριστικά κέντρα της Κύπρου που βρίσκονται κατά μήκος της
παραλιακής ζώνης, ενώ παράλληλα να δέχεται τους κατοίκους
του μεγαλύτερου αστικού κέντρου για να τους προετοιμάσει για
εργοδότηση στο σημαντικότατο αυτό τομέα της κυπριακής οικονομίας, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων υποδομών οικοτροφείου.
Εξάλλου, οι περισσότεροι φοιτητές στο ΑΞΙΚ προέρχονται από την
ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας, οπότε τυχόν μεταστέγαση του Ινστιτούτου σε άλλη πόλη θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών στέγασης των φοιτητών. Επίσης, λόγω γειτνίασης του με άλλα ιδρύματα,
πολλά κόστη θα είναι μειωμένα, όσον αφορά υποδομές και λειτουργία του Ινστιτούτου. Για παράδειγμα, σήμερα χρησιμοποιείται ο
αθλητικός χώρος του ΑΤΙ, ενώ υπάρχει και προοπτική αξιοποίησης
των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο προωθήθηκε ως δικοινοτικό έργο με τη
δυνατότητα να φοιτούν άτομα από όλες τις κοινότητες του νησιού.
Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της απελευθέρωσης και επανένωσης του νησιού, επιφυλάσσει δυνατότητες προσέλκυσης
όλων των κοινοτήτων στα αγγλόφωνα προγράμματα του ιστορικού
αυτού Ινστιτούτου, όπου κι αν διαμένουν στην ομόσπονδη πλέον
Κύπρο.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών

• Η παραμονή του ΑΞΙΚ στη Λευκωσία θα επιτρέψει επίσης τη σταδιακή μετάβαση στα νέα κτήρια και αξιοποίηση της σημαντικής
επένδυσης που έγινε από το κράτος μόλις το 2011 για ανακαίνιση των εργαστηρίων του Ινστιτούτου.
• Εξάλλου, η φυγή της ξενοδοχειακής σχολής από την πρωτεύουσα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Λευκωσίας
λόγω απώλειας φοιτητών, αλλά και μελλοντικών εργαζομένων
του τουριστικού τομέα που θα μπορούσαν να εργαστούν και να
επενδύσουν στη Λευκωσία με στόχο την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας, το οποίο φθίνει. Διαχρονικά
επενδύθηκαν στην πρωτεύουσα δισεκατομμύρια από τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ η πόλη παράγει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Η υποβάθμιση της
οικονομίας της πόλης θα δημιουργήσει ανεργία και εξαφάνιση
πλούτου (π.χ. ο τομέας ακίνητων της Λευκωσίας σύμφωνα με τις
επίσημες εκτιμήσεις το 2013 ξεπερνούσε τα €80 δις σε αξία) και
αναπόφευκτα θα επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά και τη βιωσιμότητα των τραπεζών.
Τυχόν απομάκρυνση της ξενοδοχειακής σχολής θα είναι ένα επιπλέον πλήγμα στην οικονομία της πόλης η οποία δυστυχώς δεν
θα επωφεληθεί με ανάπτυξη μεγάλων έργων που θα βοηθήσουν
στην αναγέννηση της οικονομίας της, όπως μαρίνες, γήπεδα γκολφ,
συμπλέγματα εξοχικής διαμονής, αεροδρόμια, λιμάνια, κλπ. Επιπρόσθετα, η πόλη επηρεάζεται αρνητικά από τη συρρίκνωση των
υπηρεσιών π.χ. μείωση προσωπικού και μισθολογίου των κρατικών
υπηρεσιών, ημικρατικών οργανισμών, του τραπεζικού τομέα κλπ,
ενώ οι ξένες εταιρείες δύσκολα προτιμούν την πρωτεύουσα για τη
δραστηριοποίηση τους.
Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

• Επιπλέον, η απομάκρυνση του ΑΞΙΚ από
την πρωτεύουσα θα μειώσει τη δυνατότητα του ιδρύματος να απορροφά νέους από
το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού
για τον πιο σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας μεταξύ των νέων η οποία
αποτελεί μια από τις πολύ δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Η κα. Τάνου και ο κ. Ηρακλέους ανέφεραν
ότι κατόπιν συναντήσεων που έγιναν, διαφάνηκε ότι υπάρχουν πολλές συμφέρουσες
λύσεις για το δημόσιο για στέγαση του ΑΞΙΚ
στην πρωτεύουσα. Εκτός από τη δυνατότητα
ανέγερσης νέου κτηριακού συγκροτήματος

σε μικρότερο χώρο με καθ’ ύψος ανάπτυξη εντός της ιδιοκτησίας, λύση που ενέχει
συνέργειες για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην πρωτεύουσα, προσφέρεται επίσης η στέγαση του ΑΞΙΚ εντός της
Πανεπιστημιούπολης είτε σε κρατική περιουσία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει
υποδείξει ήδη τις μεγάλες συνέργειες που
υπάρχουν σε πολλαπλούς τομείς, περιλαμβανομένης της σημαντικής εξοικονόμησης
δημόσιων πόρων.
Για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου ο
κ. Δημητριάδης ενημέρωσε ότι αναμένεται
να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και το συ-

νολικό του κόστος εκτιμάται να ανέλθει στα
75 εκατ.
Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου η ανέγερση του νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στο 2018.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η
Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων κα.
Χρυστάλλα Μαλλούππα, η κα. Άντρη Χριστοδούλου Επιμετρητής Ποσοτήτων στα
Δημόσια Έργα και η κα. Μαρία Θεοφίλου
Διοικητική Λειτουργός του Υπουργείου Μεταφορών.

Το ΓεΣΥ και άλλα θέματα συζητήθηκαν μεταξύ
του ΕΒΕ Λευκωσίας και του Υπουργού Υγείας

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία της
ολομέλειας του συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη.
Ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Αναστασιάδης καλωσορίζοντας τον κ. Παμπορίδη, τον παρακάλεσε να ενημερώσει τα μέλη για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της
Υγείας και για το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Ο Υπουργός ενημέρωσε το Συμβούλιο του
ΕΒΕ Λευκωσίας για τις διαπραγματεύσεις
και τις ενέργειες που γίνονται με στόχο
την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓεΣΥ) και την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θέμα
που η Κύπρος συζητά εδώ και χρόνια – πιο
εκτεταμένα από το 2001 όταν πέρασε ο
σχετικός νόμος - τη στιγμή που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ΓεΣΥ είναι κάτι το
αυτονόητο.
Ο κ. Παμπορίδης ενημέρωσε το Συμβούλιο
για τις βασικές παραμέτρους του Σχεδίου,
την οικονομική συνεισφορά που θα έχουν
σε αυτό οι εργοδότες και οι εργοδοτούμε-

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

νοι, και τα οφέλη που θα έχει η εφαρμογή
του όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητος
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και
φαρμάκων για όλο τον πληθυσμό. Όσον
αφορά την αυτονόμηση των νοσοκομείων,
ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ημικρατικού οργανισμού με
βάση τα διεθνή πρότυπα, με καταρτισμένο

διοικητικό συμβούλιο και προσωπικό που θα
έχει την εποπτεία των νοσηλευτηρίων, ώστε
η λειτουργία τους να είναι αποτελεσματικότερη και πιο αξιοκρατική.
Ο κ. Παμπορίδης δέχτηκε ερωτήσεις από τα
μέλη του Συμβουλίου και άκουσε τις εισηγήσεις τους.
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Αντίκειται στους πολεοδομικούς σχεδιασμούς η
μεταφορά του κοινοβουλίου εκτός κέντρου Λευκωσίας

Ε

ίναι με ιδιαίτερη έκπληξη που το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας πληροφορήθηκε την πρόταση του Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων για την ανέγερση νέου
κτηρίου της Βουλής σε ύψωμα που γειτνιάζει του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
στην περίμετρο της Λευκωσίας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου
της Λευκωσίας που είναι σε ισχύ και αποτελεί νομοθεσία η χωροθέτηση των Υπουρ-

γείων και των σημαντικών κυβερνητικών
λειτουργιών ορίζονται στο Αστικό Κέντρο
της πρωτεύουσας σε συγκεκριμένη ζώνη
που καθορίζεται ως ο άξονας διοίκησης και
πολιτισμού και διαθέτει μεγάλα τεμάχια αναξιοποίητης κυβερνητικής γης.
Σημειώνεται επίσης η διεξαγωγή διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που στοίχησε
πολλά λεφτά και μέσω του οποίου επιλέγηκε
το κατάλληλο σχέδιο για κτήριο που προτείνεται να δεσπόζει στο λόφο της ΠΑΣΥΔΥ.
Μάλιστα έγιναν διαβουλεύσεις με το Τμήμα

Συμμετοχή σε Τεχνική Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Τυποποίησης

Π

ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Σεπτεμβρίου
2016 η 10η συνεδρία της
Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Τυποποίησης για τη Διαχείριση Καινοτομίας (CEN/TC 389).
Στην συνάντηση την
Κύπρο και το CYS εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Από το 2013 μέχρι το
2016 ο CEN ενέκρινε
και έκδωσε την σειρά
τεχνικών προδιαγραφών (αρ. 16555 1-7)
για τη Διαχείριση Καινοτομίας που ήταν ως
αποτέλεσμα των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής 389.
Οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν
διάφορες πτυχές της Διαχείρισης Καινοτομίας όπως Σύστημα Διαχείρισης
Καινοτομίας, στρατηγική πληροφόρηση, διαχείριση καινοτόμας σκέψης,
διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων,
διαχείριση δημιουργικότητας και αξιολόγηση αποδοτικότητας συστημάτων
διαχείρισης καινοτομίας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκο-

πούν στην καθοδήγηση για δημιουργία και λειτουργία συστήματος διαχείρισης καινοτομίας, εφαρμόσιμο σε
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους,
είδους ή τομέα.
Με τη χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών
τεχνικών προδιαγραφών
οι οργανισμοί μπορούν
να αυξήσουν την αντίληψη για την καινοτομία και τη σημασία ενός
Συστήματος Διαχείρισης
Καινοτομίας, να αναπτύξουν ένα τέτοιο σύστημα
και να ενισχύσουν την
ικανότητά τους για καινοτομία προσδοκώντας ότι θα δημιουργήσουν περισσότερη αξία για τον
οργανισμό τους.
Η Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 389 για
τη διαχείριση καινοτομίας συνεργάζεται και συμμετέχει σαν παρατηρητής
στην αντίστοιχη Επιτροπή (ISO/TC
279) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.

Αρχαιοτήτων και το ΕΤΕΚ και τοποθετήθηκε
σε χώρο που δεν ενοχλεί.
Αντίκειται στους πολεοδομικούς σχεδιασμούς η μεταφορά του κοινοβουλίου εκτός
Αστικού Κέντρου, αφού αυτό δεν συμβαίνει
σε καμιά χώρα του κόσμου και πόσο μάλλον
σε μια μοιρασμένη πρωτεύουσα όπου θα
έπρεπε επί σκοπού να ενισχύεται το Κέντρο.
Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι θα επικρατήσουν σοφότερες σκέψεις για την χωροθέτηση της
νέας Βουλής εντός του αστικού κέντρου και
αυτές να συνάδουν με τη νομοθεσία.

Το ΕΒΕΛ συμμετέχει
στο Δ.Σ. του Ευρ.
Οργανισμού Business
Capital Cities

Π

ραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Νοεμβρίου
2016 στο Παρίσι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Business European
Capital Cities.

Στην Ετήσια Συνέλευση στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι δεκαοκτώ ευρωπαϊκών πρωτευουσών, ο Πρόεδρος
κ. Jean-Louis Schilansky, στην ομιλία του αναφέρθηκε
κυρίως στις δράσεις του Οργανισμού στο έτος που μας
πέρασε και συγκεκριμένα στα θέματα που ασχολήθηκε ο
Οργανισμός όπως αυτά της κινητικότητας στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και τις πιθανές επιπτώσεις από την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων που έγινε μεταξύ των μελών σχετικά
με την ανάπτυξη δράσεων σε ότι αφορά την προώθηση της
επιχειρηματικότητας και των σχέσεων τους με τις κυβερνητικές αρχές, και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου του BECC για τα έτη 2016-2018.
Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε στην Προεδρία τον Πρόεδρο του MEDEF Paris κ. Jean-Louis Schilansky. Ιδιαίτερα τιμητικό για τη Λευκωσία ήταν και η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Σωκράτη Ηρακλέους Διευθυντή του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.
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Εκδηλώσεις ΕΤΑΠ Λευκωσίας
για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, 2016

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού που τιμάται
στις 27 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας, προσέφερε και φέτος στον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσει, να ανακαλύψει και να χαρεί
τη Λευκωσία μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, 2016, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις
5 το απόγευμα.
Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε δωρεάν ξεναγήσεις σε 12
μουσεία της Λευκωσίας, μια ξενάγηση με το λεωφορείο στην εκτός των
τειχών Λευκωσία και δύο περιπάτους με την καθοδήγηση ξεναγών, μια
στην περιοχή Ερμού/Τακτακαλά/Χρυσαλινιώτισσας και μια στην παλιά
Λευκωσία. Επίσης, προσφέρθηκε ειδική ξενάγηση για άτομα με ειδικές
ανάγκες ή κινητικά προβλήματα στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Κατά τη
διάρκεια της ημέρας υπήρχαν λεωφορεία που μετέφεραν τον κόσμο
από και προς τα μουσεία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, ενώ όλες οι ξεναγήσεις αλλά και η είσοδος στα μουσεία εκείνη τη μέρα, ήταν δωρεάν.

κατασκευές, φαγώσιμα, ποτά και δραστηριότητες για παιδιά.

Οι ξεναγήσεις ξεκινούσαν από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, όπου έγινε και αναβίωση παραδοσιακών λαϊκών τεχνών από
τεχνίτες του Κέντρου Κυπριακής Χειροτεχνίας παρέχοντας στον κόσμο
μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει και να δει από κοντά τέχνες και πρακτικές του παρελθόντος. Στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου λειτούργησε επίσης η αγορά City Markets, με χειροποίητα προϊόντα, ιδιαίτερες

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας με την υποστήριξη του
ΚΟΤ, του Δήμου Λευκωσίας και του ΕΒΕ Λευκωσίας. Οι εκδηλώσεις
ήταν υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Γιώργου Λακκοτρύπη.

Π

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση στην παλιά Λευκωσία

1ο φεστιβάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία»

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου το
πρώτο φεστιβάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία» που διοργάνωσε η
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας. Κύπριοι από διάφορες πόλεις του νησιού αλλά και ξένοι
που επισκέπτονται ή διαμένουν στην Κύπρο απόλαυσαν ένα τριήμερο
εκδηλώσεων αφιερωμένες στην πλούσια μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου.
Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, η Δρ Ρίτα Σεβέρη, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας, μάγεψε τον κόσμο
με μια εκπληκτική ξενάγηση στη μεσαιωνική Λευκωσία αποκαλύπτοντας
την ιστορία των κτηρίων, των μνημείων και των εκκλησιών αλλά και τα
πολλά κρυμμένα μυστικά των πρωταγωνιστών της εποχής. Ο κόσμος
ξεναγήθηκε στις γραφικές περιοχές της Αρχιεπισκοπής, της Χρυσαλλινιώτισσας, του Αγίου Κασσιανού και της Ερμού πριν καταλήξει στο
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Εκεί, η Διευθύντρια του Μουσείου, Δρ Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή και η Έφορος Δρ Έλενα
Πογιατζή-Ρίχτερ ταξίδεψαν τους παρευρισκόμενους στη μεσαιωνική
εποχή αλλά και στην ιστορία της πρωτεύουσας, μέσα από τα εκθέματα
του Μουσείου. Στο τέλος, ο κόσμος απόλαυσε κουμμανταρία, ένα κρασί
που έχει τις ρίζες του στο μεσαίωνα, στην πολύ όμορφη εσωτερική αυλή
του μουσείου.
Το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Λευκωσία: η γοτθική πρωτεύουσα της Κύπρου»
στη μεσαιωνική αίθουσα Καστελιώτισσα. Κύριος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο διακεκριμένος καθηγητής Peter Edbury (Cardiff University)
ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου.
Την Κυριακή, δεκάδες άτομα απόλαυσαν μια πολύ όμορφη ξενάγηση

Στιγμιότυπο από την ημερίδα με τίτλο
«Λευκωσία: η γοτθική πρωτεύουσα της Κύπρου»

στο γραφικό χωριό Φικάρδου από την ξεναγό Γεωργία Κωνστάντη. Το
Φικάρδου, το οποίο περιλαμβάνει μνημεία βραβευμένα από την Europa
Nostra διατηρεί ακόμα κάποια από τα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά του
λόγω της σύνδεσης του με εκείνη την εποχή.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας έχει στόχο να καταστήσει θεσμό το φεστιβάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία» ώστε κάθε χρόνο να είναι πλουσιότερο και μεγαλύτερο. Στην
επιτυχία του φεστιβάλ συνέβαλαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, το Κέντρο Εικαστικών
Τεχνών και Έρευνας, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και η εφημερίδα Πολίτης που ήταν χορηγός επικοινωνίας.
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