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Στη συνάντηση το ΔΣ του ΕΒΕΛ τόνισε ότι 
λόγω της οικονομικής κρίσης η Λευκωσία 
παρουσιάζει συμπτώματα μαρασμού

l

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση του ΕΒΕ Λευκωσίας με 
θέμα «Banking in Cyprus: Challenges 
& Opportunities». 
Στην εκδήλωση μίλησαν οι 
Διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου, 
Ελληνικής Τράπεζας και της 
Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνάντηση ΕΒΕΛ με τον Υπ. Εσωτερικών

Συνάντηση Επιτροπής 
Βιομηχανίας ΕΒΕΛ  

με το ΣΕΛΚ

σελ. 3

Οι δύο πλευρές δήλωσαν την ετοιμότητα και 
επιθυμία τους για την περαιτέρω σύσφιξη της 
συνεργασίας τους που αποσκοπεί στο καλό 
της πόλης

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

Προώθηση Λευκωσίας στην 
τουριστική έκθεση 

στο Βερολίνο

σελ. 2

Το ΕΒΕΛ συμμετέχει σε 
ευρωπαϊκό έργο που 

στηρίζει τους μελλοντικούς 
επιχειρηματίες

σελ. 5

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Λευκωσίας

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την εκδήλωση
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Τ ους προβληματισμούς και τις θέσεις 
τους για τα σημερινά δεδομένα και 
τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα, 

ανέπτυξαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των 
κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε εκδήλωση με θέμα «Banking in Cyprus: 
Challenges & Opportunities» που οργάνωσε 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), μίλησαν ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. John 
Hourican, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής της Ελληνικής Τράπεζας κ. Bert Pijls και 
ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κε-
ντρικής Τράπεζας κ. Μάριος Κληρίδης.

Στις τοποθετήσεις τους οι τρεις τραπεζίτες 
αναφέρθηκαν στα σημερινά δεδομένα του 

τραπεζικού τομέα, ανέλυσαν τα υφιστάμενα 
προβλήματα και εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους για το μέλλον.

Όπως είπαν, με τις πολλές ανακατατάξεις που 
έγιναν στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν τα 
εχέγγυα για μια πιο ορθολογιστική πορεία, 
ώστε ο τραπεζικός τομέας να επιτελέσει καθο-
ριστικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

Στη συνέχεια οι τρεις τραπεζίτες απάντησαν 
σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων. Συντο-
νιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος 
Οικονομικών του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χρίστης 
Χριστοφόρου.

Σε καλωσόρισμα του προς τους ομιλητές και 
παρευρισκομένους ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. 

Στέλιος Αναστασιάδης ανάφερε ότι η εκδήλω-

ση αυτή εμπίπτει στις πρωτοβουλίες του Επι-

μελητηρίου για να ενημερώνονται τα μέλη του 

για σοβαρά θέματα της οικονομίας.

Ακόμα ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το ΕΒΕΛ 

προγραμματίζει κι άλλες παρόμοιες εκδηλώ-

σεις για άλλα θέματα ευρύτερου δημόσιου 

ενδιαφέροντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεγάλος αριθ-

μός επιχειρηματιών, μελών και άλλων ενδια-

φερόμενων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Deloitte.

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

Θετικές οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ καλωσορίζει τους ομιλητές 

και του παρευρισκόμενους
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Μ ε στόχο την προώθηση της πόλης 
και περιφέρειας Λευκωσίας και την 
προσέλκυση 

τουριστών, η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρει-
ας Λευκωσίας συμμετείχε 
στην Τουριστική Έκθεση 
ITB Βερολίνου 2015, η 
οποία αποτελεί παγκόσμιο 
σταθμό για την προώθηση 
του τουριστικού προϊό-
ντος.

Η εκπρόσωπος της Εται-
ρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας, 
κα. Νιόβη Παρισινού πραγματοποίησε επαφές 
με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογρά-

φους, οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον για τα 
επερχόμενα έργα αναζωογόνησης της πρωτεύ-

ουσας.

Στα πλαίσια αυτά, η κα 
Παρισινού είχε την ευ-
καιρία να τονίσει τις 
τουριστικές πτυχές της 
κυπριακής πρωτεύουσας 
και της περιφέρειας και 
ειδικότερα τις προδια-
γραφές της για συνε-
δριακό, θρησκευτικό και 
θεματικό τουρισμό. 

Στη φετινή έκθεση συμ-
μετείχαν πάνω από 10.000 εκθέτες από 180 
χώρες. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών 
ξεπέρασε τους 175.000.

Προώθηση της Λευκωσίας στην τουριστική 
έκθεση του Βερολίνου

Στιγμιότυπο από την τουριστική έκθεση
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Σ υνάντηση με αντιπροσω-
πεία του Συνδέσμου Εγκε-
κριμένων Λογιστών Κύπρου 

η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ 
Λευκωσίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 
η γενικότερη κατάσταση της οι-
κονομίας και η εξεύρεση μέτρων 
για αναθέρμανση  της οικονομικής 
δραστηριότητας και ειδικότερα των 
επενδύσεων στον τομέα της βιομη-
χανίας και μεταποίησης .

Τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας τόνισαν 
την ανάγκη για εξεύρεση μέτρων, φορολο-
γικών και άλλων, που θα στηρίξουν τη μετα-
ποιητική βιομηχανία καθώς ο κλάδος αυτός 
συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, 
στην έρευνα και ανάπτυξη και αποτελεί στόχο 

της Ε.Ε. για επαναφορά της βιομηχανίας στο 
20% του ΑΕΠ. Συζητήθηκαν επίσης θέματα 
διακρατικών συμφωνιών και ειδικότερα η 
αποφυγή διπλής  φορολογίας για Κυπριακές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποι-
ηθούν στο εξωτερικό.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για τη συνά-
ντηση και εξέφρασαν την επιθυμία 
τους όπως αυτή είναι η απαρχή για 
μια συστηματική και εποικοδομητική 
συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Της αντιπροσωπείας του ΣΕΛΚ 
ηγείτο ο Πρόεδρος του κ. Γιάννος 
Χαριλάου και αποτελείτο από τον 
Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Χειμαρίδη και 
το Γενικό Διευθυντή κ. Κυριάκο Ιορ-
δάνους.

Από την  Επιτροπή Βιομηχανίας 
παρέστησαν οι κ. κ. Κώστας Ζορπάς (Αντι-
πρόεδρος Βιομηχανίας),  Παναγιώτης Παπα-
φιλίππου, Κώστας Γεωργαλλής, Δήμος Δημο-
σθένους, Μαρίνος Καλλής, Ντίνος Μιτσίδης 
και ο Διευθυντής Βιομηχανίας Ανδρέας Αντω-
νιάδης.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

Νέα έργα ανάπτυξης στη Λευκωσία 
ζήτησε το ΕΒΕΛ από τον Υπ. Εσωτερικών

Τ ην άμεση προώθηση έρ-
γων υποδομής και ανά-
πτυξης στη Λευκωσία, ζή-

τησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) 
από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Σωκράτη Χάσικο.

Σε συνάντηση που είχε το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΕΒΕΛ με τον 
κ. Χάσικο συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Λευκωσίας και ανταλλά-
χθηκαν απόψεις για συγκεκριμένα 
προβλήματα που υπάρχουν στην 
πρωτεύουσα.

Σχετικά με την ανάγκη προώθησης 
έργων υποδομής, το ΔΣ του ΕΒΕΛ τόνισε ότι 
λόγω της οικονομικής κρίσης η Λευκωσία πα-
ρουσιάζει συμπτώματα μαρασμού, κάτι που 
μπορεί να ανατραπεί μόνο με τη δημιουργία 
νέων υποδομών και αναπτύξεων.

Στα πλαίσια αυτά έγινε αναφορά στο “Master 
Plan” της Λευκωσίας που προβλέπει την αξι-
οποίηση και αναδιαμόρφωση χώρων που ανα-
δεικνύουν τη Λευκωσία (π.χ. χώρος ΓΣΠ), κα-
θώς και κενών οικοπέδων που προορίζονταν 
για την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού, 
της Βουλής, του παλιού νοσοκομείου Λευκω-
σίας, κ.α.

Σχολιάζοντας τις θέσεις του ΕΒΕΛ, ο κ. Χά-

σικος είπε ότι είναι και πρόθεση της κυβέρ-
νησης η προώθηση έργων υποδομής στην 
πρωτεύουσα, αλλά με μια προσέγγιση που 
θα προβλέπει τη σταδιακή προώθησή τους. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε σκέψεις της 
κυβέρνησης για προώθηση πρώτα έργων υπο-
δομής που αφορούν χαμηλού κόστους λύσεις 
και στη συνέχεια ανάλογα με την εξέλιξη της 
οικονομίας να υπάρξει μια συνολική αναβάθ-
μιση του αναπτυξιακού προσώπου της πρω-
τεύουσας.

Επίσης το ΔΣ του ΕΒΕΛ έθεσε στον κ. Υπουρ-
γό το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ζητώντας ξεκάθαρα τη δρα-
στική μείωση του αριθμού των Δήμων και την 

ενοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών. 
Όπως τόνισαν τα μέλη του ΔΣ ΕΒΕΛ 
μια τέτοια ρύθμιση αφενός θα βοηθήσει 
οικονομικά τους Δήμους και αφετέρου 
θα καταστήσει πιο λειτουργικές τις υπη-
ρεσίες τους.

Ακόμα το ΕΒΕΛ έθεσε τους προβλημα-
τισμούς του για το θέμα της ίδρυσης 
καζίνο, αναφέροντας ότι η πόλη και 
επαρχία Λευκωσίας διαθέτει πολλά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα για να φιλοξε-
νήσει το καζίνο – θέρετρο που σχεδιά-
ζει η κυβέρνηση.Ταυτόχρονα αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη της 
Λευκωσιας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης το 
θέμα του φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και το-
νίστηκε από το ΕΒΕΛ η ανάγκη αναπροσαρμο-
γής των συντελεστών φορολογίας με βάση τις 
νέες εκτιμημένες αξίες ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώ-
στας Νικολαΐδης, η Διευθύντρια Πολεοδομίας 
κα Αθηνά Αριστοτέλους και τα ανώτερα στελέ-
χη του Υπουργείου Εσωτερικών κυρίες Μαίρη 
Λάμπρου και Αρέστια Ασπρίδου.

Τέλος, αποφασίστηκε η συνέχιση και περαι-
τέρω ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΒΕΛ και του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ συναντήθηκε με το ΣΕΛΚ
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Η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση της Λευκωσίας στο επίκεντρο 
της συνάντησης του ΕΒΕΛ με το Δήμαρχο Λευκωσίας

Μ έτρα και προβλήμα-
τα στην ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση της 

Λευκωσίας συζήτησε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας σε συνεδρία της ολομέλειας 
του με το Δήμαρχο Λευκωσίας κ. 
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

Καλωσορίζοντας τον Δήμαρχο ο 
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. 
Στέλιος Αναστασιάδης ανέφερε ότι 
τόσο με το Δήμαρχο όσο και με το 
Δήμο της πρωτεύουσας υπάρχει 
στενή και εποικοδομητική συνερ-
γασία.

Τα προβλήματα, είπε και η ανά-
πτυξη και η αναζωογόνηση της Λευκωσίας 
απασχολούν όλους μας και τόνισε ότι λόγω της 
οικονομικής κρίσης πολλά αναπτυξιακά έργα 
στη Λευκωσία έχουν ακυρωθεί ή παραμένουν 
σε στασιμότητα.

Ο κ. Γιωρκάτζης αφού ευχαρίστησε τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκλη-
ση, ενημέρωσε για τα πιο κάτω:

•Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσουν 
στην προσωρινή βελτίωση για εξωραϊσμό και 
ευπρεπισμό των χώρων του παλιού ΓΣΠ, της 

Αρχιγραμματείας, του παλιού νοσοκο-
μείου και του χώρου που προοριζόταν 
για ανέγερση της Βουλής των Αντι-
προσώπων.
•Για το τρίγωνο Στασικράτους – Ευα-
γόρου – Μακαρίου.
•Για το στάδιο της ολοκλήρωσης του 
έργου της Πλατείας Ελευθερίας.
•Για το Σχέδιο Κινητικότητας που πε-
ριλαμβάνει μονοδρομήσεις, πεζοδρο-
μοποιήσεις, ποδηλατοδρόμους και τη 
λειτουργία τραμ.
•Για τις θέσεις του σε ότι αφορά τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και την άμεση ενοποίηση υπη-
ρεσιών των Δήμων.
•Για την επιδιόρθωση του Δημοτικού 
Θεάτρου Λευκωσίας.

•Για τις διεργασίες αναφορικά με τη Χονδρική 
Αγορά κ.α.

Τέλος και οι δύο πλευρές δήλωσαν την ετοιμό-
τητα και επιθυμία τους για την περαιτέρω σύ-
σφιξη της ήδη στενής συνεργασίας τους που 
αποσκοπεί στο καλό της πόλης. 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Ε νημερωτική παρουσίαση για το Νέο 
Δανειοδοτικό Σχέδιο της Ελληνικής 
Τράπεζας για χρηματοδότηση Κυ-

πριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, διοργανώνει το ΕΒΕ Λευκωσίας σε 
συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέ-
ρα 30 Μαρτίου 2015 στις 5.00 μ.μ. στον 7ο 
όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ.

Συντονιστής θα είναι το ανώτερο στέλεχος της 
Ελληνικής Τράπεζας κα Κατίνα Σιακαλλή, Δι-
ευθύντρια Τομέα Επιχειρήσεων.

Για πληροφορίες ή για δήλωση συμμετοχής 
καλέστε στο 22-889600 ή στείλτε email στο 
ncci@ccci.org.cy

Εκδήλωση για το 
Νέο Δανειοδοτικό 

Σχέδιο της Ελληνικής 
Τράπεζας Σ υνάντηση με τον Υπουργό Ενέρ-

γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού είχε αντιπροσωπεία του 

ΕΒΕ Λευκωσίας την Παρασκευή 23 Ιανου-
αρίου 2015, με 
αντικείμενο τα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο 
κλάδος της μετα-
ποιητικής βιομη-
χανίας.

Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν τα 
μέτρα στήριξης 
της βιομηχανίας 
και τα νέα σχέδια 
που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση, οι 
διαρθρωτικές αλ-
λαγές, το ψηλό 
κόστος παραγωγής  και η ανταγωνιστικότη-
τα. Αναφέρθηκαν επίσης οι ενέργειες του 
υπουργείου για στήριξη των εξαγωγών κα-

θώς η σημασία της μεταποίησης στην οικο-
νομία, απασχόληση, έρευνα και ανάπτυξη. 
Υπήρξε παραγωγικός διάλογος στη συνά-
ντηση και υπήρξε δέσμευση ότι αυτός θα 

συνεχιστεί  με ου-
σιαστικό και εποι-
κοδομητικό τρόπο.

Της αντιπροσωπεί-
ας του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας ηγείτο ο 
Πρόεδρος κ. Στέ-
λιος Αναστασιάδης 
και αποτελείτο από 
τον Αντιπρόεδρο 
Βιομηχανίας κ. 
Κώστα Ζορπά, τον 
Επίτιμο Γραμματέα 
κ. Παναγιώτη Πα-
παφιλίππου, τον 

Γραμματέα/Διευθυντή κ. Σωκράτη Ηρακλέ-
ους και το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα 
Αντωνιάδη.

Τα προβλήματα 
της Βιομηχανίας στον Υπουργό

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ο Εμπορικός 
Ακόλουθος της 

Ελληνικής Πρεσβείας 
επισκέφθηκε 
βιομηχανίες

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί 
με το Συμβουλευτικό 
Οργανισμό Eurosuccess 

Consulting, συμμετείχαν  στην 
εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων η 
οποία διεξήχθη  μεταξύ 10-12 
Δεκεμβρίου 2014, στην πόλη 
Gyor της Ουγγαρίας,  στα πλαίσια 
συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό 
έργο Women entrepreneurship 
enhancement – WIN. Μαζί με τα 
στελέχη της Eurosuccess, στην εν 
λόγω εκπαίδευση συμμετείχε και 
η κυρία Έλενα Τάνου, Αντιπρό-
εδρος Τουρισμού του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσί-
ας), η οποία κατέχει και τον τίτ-
λο της European Ambassador 
Entrepreneur.

Στα πλαίσια του έργου, η 
Eurosuccess με τη συνεργασία 
του ΕΒΕ Λευκωσίας, και την 
συμμετοχή της  κυρίας Τάνου κα-

θώς και διάφορων άλλων εμπει-
ρογνωμόνων και εκπαιδευτών, 
ανέλαβαν, εντός του 2015, να 
εκπαιδεύσουν και να καθοδηγή-
σουν νέες οι οποίες επιθυμούν να 
δημιουργήσουν τη δική τους επι-
χείρηση, σε θέματα όπως Χάρα-
ξη Στρατηγικής, Επιχειρηματική 
Οργάνωση, θέματα Μάρκετινγκ, 

Λογιστική διαχείριση, εξωτερικές 
συνεργασίες κλπ. 

Αναλυτικότερα, το έργο WIN στο-
χεύει στην ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων των γυναικών σε επαγγελ-
ματικό επίπεδο, στην κατανόηση 
των χαρακτηριστικών της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας,  στην 

αξιολόγηση της  σχέσης τους με 
το γεωγραφικό και κοινωνικό-οι-
κονομικό πλαίσιο καθώς και στην 
προώθηση της δημιουργίας και 
λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα στάδια του έρ-
γου εν συντομία είναι η Έρευνα 
μέσα από μελέτη διαφόρων πη-
γών και ερωτηματολογίων για 
την κατανόηση της υφιστάμενης 
κατάστασης, των αναγκών και ελ-
λείψεων στην κάθε χώρα η οποία 
μετέχει στο έργο, η Αναβάθμιση 
και Προσαρμογή των εκπαιδευτι-
κών υλικών και εργαλείων, η Εκ-
παίδευση των εμπειρογνωμόνων 
και η Πιλοτική Εφαρμογή στην 
κάθε χώρα η οποία συμμετέχει 
στο πρόγραμμα (Κύπρος, Ουγγα-
ρία, Πολωνία και Ιταλία). 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 
μήνες, από 01/11/2013 μέχρι 
31/10/2015.

Σ τα πλαίσια των συναντήσεων γνωρι-
μίας με Κυπριακές  Επιχειρήσεις, ο 
Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβεί-

ας της Ελλάδος κ. Βασίλης Σκρόνιας, συνο-
δευόμενος από τον Γραμματέα Α’ κ. Μιχάλη 
Χαροκόπο επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας P & P ice cream group  στη 
Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου. Στη συνά-
ντηση παρέστηκε και ο Διευθυντής Βιομηχα-
νίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Πανα-
γιώτης Παπαφιλίππου ενημέρωσε τους επι-
σκέπτες του για το όραμα και την στρατηγική 
της εταιρείας και την όλη φιλοσοφία που έχει 
υιοθετήσει με γνώμονα την ποιότητα και τον 
καταναλωτή.  Αναφέρθηκε επίσης στις εξα-
γωγικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η 
εταιρεία του. Ακολούθως ο κ. Παπαφιλίππου 
ξενάγησε τους επισκέπτες στις εγκαταστά-
σεις της εταιρείας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετέχει σε ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Έργο 
που στηρίζει τους μελλοντικούς επιχειρηματίες!

Σύσφιξη σχέσεων του ΕΒΕ Λευκωσίας 
με τους ανθρώπους των ΜΜΕ

Δ είπνο γνωριμίας με σκοπό την κα-
λύτερη συνεργασία και επικοινω-
νία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης, παρέθεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 25/2 
στους οικονομι-
κούς συντάκτες 
σε ταβέρνα στη 
Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσί-
ας κ. Στέλιος 
Αναστασιάδης 
καλωσορίζοντας 
τους δημοσιο-
γράφους, τόνι-
σε ότι το ΕΒΕΛ 
πάντοτε έδινε 
πολύ μεγάλη 
σημασία στις 
σχέσεις του με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης, γιατί πιστεύει ότι η καλή συνεργασία 
μεταξύ τους μπορεί να πετύχει περισσότερα 
τόσο για τη Λευκωσία όσο και για την οικο-
νομία.
Στόχος του ΕΒΕ Λευκωσίας, συνέχισε ο κ. 
Αναστασιάδης, είναι να περιορίσει τα προ-

βλήματα των επιχειρήσεων, να προωθήσει 
την ανάπτυξη της Λευκωσίας και να προω-
θήσει λύσεις από τις επιπτώσεις της κατοχής 
στην πρωτεύουσα.

Το ΕΒΕΛ, πρόσθεσε 
ο κ. Αναστασιάδης 
επιθυμεί να έχει 
συμπαραστάτες τα 
ΜΜΕ για να συμ-
βάλουν όλοι μαζί 
στην ποιοτική βελτί-
ωση της εικόνας της 
Λευκωσίας, στην 
ενίσχυση των επι-
χειρήσεων της και 
στην ανύψωση του 
βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων της.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου δημοσιογρά-
φοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
στελέχη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας είχαν 
την ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλλά-
ξουν απόψεις για θέματα που αφορούν τη 
Λευκωσία.

Στιγμιότυπο από το δείπνο 
με τους δημοσιογράφους

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του έργου WIN 
στην Λευκωσία στις 5/2


