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Τη δημιουργία θερέτρου 
πολλαπλών χρήσεων, τύπου 
MICE, στην επαρχία Λευκωσίας 
ζητούν οικονομικοί και 
πολιτικοί παράγοντες της πόλης 
συμπεριλαμβανομένων και 
των τοπικών αρχών, οι οποίοι 
αποφάσισαν  και τη σύσταση 
Συντονιστικής Επιτροπής υπό 
την αιγίδα του ΕΒΕ Λευκωσίας 
(ΕΒΕΛ) που θα αναλάβει δράση 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Λεπτομέρειες στις σελ. 2 και 3

l

Συνάντηση με τον Πρόεδρο
 της Επιτροπής Εμπορίου

Πιλοτική εφαρμογή του LEAN

Θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Λευκωσίας συζήτησε το ΕΒΕΛ 
με τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου 

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 
κατάρτισης Analogies στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού έργου Learning from 
Analogies (LEAN).

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. κ. Κώστας Γεωργαλλής
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Τ η δημιουργία θερέτρου πολλα-
πλών χρήσεων (integrated resort 
casino), τύπου MICE, στην επαρ-

χία Λευκωσίας ζητούν οικονομικοί και πολι-
τικοί παράγοντες της πόλης συμπεριλαμβα-
νομένων και των τοπικών αρχών, οι οποίοι 
αποφάσισαν  και τη σύσταση Συντονιστικής 
Επιτροπής υπό την αιγίδα του ΕΒΕ Λευκω-
σίας (ΕΒΕΛ) που θα αναλάβει δράση προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Το ΕΒΕΛ πραγματοποίησε σύσκεψη στο 
κτήριο του ΚΕΒΕ για ανταλλαγή απόψεων 
και καθορισμό κοινής γραμμής για την του-

ριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
της Λευκωσίας, κατά την οποία δόθηκε έμ-
φαση στην προώθηση της δημιουργίας θε-
ρέτρου στη Λευκωσία. 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ οι λό-
γοι για τους οποίους το θέρετρο θα πρέπει 
να γίνει στη Λευκωσία είναι οι εξής:

1. Βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο της 
Κύπρου, κατακλύζεται από πολλούς επιχει-
ρηματίες, είναι το Διοικητικό Κέντρο, έχει 
όλες τις πρεσβείες και έχει τον περισσότερο 
πληθυσμό του νησιού που είναι  απαραίτητα 
συστατικά για το resort τύπου MICE. 

2. Βρίσκεται μόνο 20-25 λεπτά από το αε-
ροδρόμιο Λάρνακας, ενώ σε περίπτωση επί-
λυσης του κυπριακού θα είναι σε απόσταση 
αναπνοής και από το αεροδρόμιο Τύμπου.

3. Έχει τεράστιες δυνατότητες τουριστικής 
ανάπτυξης, αφού διαθέτει πλούσια αξιο-
θέατα, μουσεία, πινακοθήκες, μνημεία και 
έντονη ιστορική και θρησκευτική κληρονο-
μιά που μπορεί να ικανοποιήσει και το οικο-
γενειακό περιβάλλον. 

4. Ο κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η 
προσέλκυση νέων τουριστικών αφίξεων που 
θα έρχονται για το resort κι  όχι να ψυχαγω-
γεί και να διασκεδάζει τους υφιστάμενους 
τουρίστες που έτσι κι αλλιώς έρχονται για 
τον ήλιο και τη θάλασσα για μόνο 6 μήνες 
το χρόνο. 
5. H Λευκωσία είναι η μόνη πόλη που μπο-
ρεί να αποθαρρύνει τη μετακίνηση τουρι-

στών και Κυπρίων προς τα καζίνο των κατε-
χομένων και ταυτόχρονα να αποτρέψει την 
τυχόν μελλοντική ανέγερση ενός μεγάλου 
και πολυτελούς καζίνο στα κατεχόμενα.

6. Διαθέτει την απαιτούμενη ενιαία γη, σε 
χαμηλότερες τιμές από τις παράλιες πόλεις, 
για την οικοδόμηση θερέτρου, γεγονός που 
δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να διαθέ-
σει μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε 
εμπλουτισμό του έργου.  

7. Διαθέτει ολόχρονα, όλες τις εποχιακές 
υποδομές μετακίνησης, εστίασης, διασκέ-
δασης, κ.λπ. για εξυπηρέτηση των ξένων 
που θα επισκέπτονται τη χώρα μας για το 
resort ολόχρονα.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης μετά από σχετική 
εισήγηση του ΕΒΕΛ συστάθηκε Συντονιστι-
κή Επιτροπή υπό την αιγίδα του ΕΒΕΛ που 
θα αναλάβει δράση για την προώθηση της 
δημιουργίας του θερέτρου στη Λευκωσία. 
Όπως είπε ο κ. Γεωργαλλής στην Επιτρο-
πή θα μπορούν να συμμετέχουν εκτός του 
ΕΒΕΛ, εκπρόσωπος των Δήμων της πόλης 
και επαρχίας Λευκωσίας, της ΕΤΑΠ Λευκω-
σίας, εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης, 
οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες, άτομα 
και εταιρείες της βιομηχανίας αναψυχής, 
αλλά και οργανώσεις όπως οι «Φίλοι της 
Λευκωσίας».

Στόχος, όπως εξήγησε της Επιτροπής αυ-
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Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 
και Βιομηχανίας κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

Θ έματα που αφορούν τον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Λευκωσίας 
συζήτησε το  Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας με τον Πρό-
εδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  
Εμπορίου και Βιομηχανίας κ.Λευτέρη Χρι-
στοφόρου σε συνάντηση που είχε μαζί του 
στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Καλωσορίζοντας τον κ. Χριστοφόρου ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας 
Γεωργαλλής τόνισε  ότι ο επιχειρηματι-
κός κόσμος της Λευκωσίας αντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα στην ομαλή διεξαγω-
γή των εργασιών του συνεπεία της οικο-
νομικής κρίσης και ως αποτέλεσμα των  
αλυσιδωτών επιπτώσεων που αναφύονται  
εξαιτίας των προβλημάτων στον τραπεζικό 
τομέα.
Ο κ. Χριστοφόρου χαρακτήρισε  τιμή και 
χαρά για τον ίδιο το γεγονός ότι παρευρί-
σκεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζοντας 
ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο 
μοχλό ανάπτυξης. Αναφέρθηκε επίσης 
στο έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εμπορίου και στις συντονισμένες προσπά-
θειες που καταβάλλουν τα μέλη της για 
την προώθηση ρυθμίσεων που θα αναπτύ-
ξουν την οικονομία.
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΕΒΕ Λευκωσίας τέθηκαν μεταξύ 
άλλων στον κ. Χριστοφόρου τα πιο κάτω 
κύρια θέματα που απασχολούν τον επιχει-
ρηματικό κόσμο:
• Τα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή 
του Εμπορίου λόγω οικονομικής κρίσης 
και τα  προβλήματα τραπεζών
• Τα ενοίκια σε κρατικά τεμάχια σε Βιομη-
χανικές Ζώνες και τη φορολογία σε βιομη-

χανίες σε Βιομηχανικές Περιοχές
• Η ανάγκη για προώθηση της Τουριστι-
κής Ανάπτυξης της Λευκωσίας, του Φωτο-
θεραπευτικού Τουρισμού και της επέκτα-
σης του ωραρίου σε μουσεία και άλλους 
αρχαιολογικούς χώρους.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 
κ. Κώστας Γεωργαλλής χαιρέτισε την από-
φαση της Κυβέρνησης για να ιδρυθεί ένα 
καζίνο θέρετρο υψηλών προδιαγραφών. 
Ευελπιστούμε, πρόσθεσε, ότι το κράτος 
θα υποδείξει την πόλη και επαρχία, Λευ-
κωσίας για την οριοθέτηση του καζίνου 
αφού η Λευκωσία δεν αναπτύσσεται με 
τους ρυθμούς των άλλων πόλεων στον 
τουρισμό αφού  απολαμβάνει μόνο το 
5.6% του συνολικού τουρισμού της χώ-
ρας, αλλά και για μια σειρά άλλων λόγων 
που συνηγορούν υπέρ της Λευκωσίας.
Απεφασίστηκε η συνέχιση της στενής 
συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
Βιομηχανίας για μελέτη και προώθηση 
των θεμάτων του εμποροβιομηχανικού 
κόσμου.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

Συνέχεια από σελ. 2

τής, θα είναι να εξεύρει οικο-
νομικούς πόρους και «να ανα-
θέσει σε επαγγελματικό οίκο 
την ετοιμασία μελέτης για την 
υποστήριξη της υποψηφιότη-
τας της Λευκωσίας».
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας Κωνταντίνος Γιωρ-
κάτζιης είπε ότι όλη η Λευκω-
σία διεκδικεί τη δημιουργία 
καζίνο στη Λευκωσία, εξηγώ-
ντας ότι με αυτό τον τρόπο η 
Λευκωσία διεκδικεί και μερίδιο 
των τουριστικών αφίξεων και 
επισκέψεων στην Κύπρο κα-
θώς σήμερα η Λευκωσία απο-
λαμβάνει μόνο το 5% περίπου 
των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο.
«Πιστεύουμε ότι το δικαιούμαστε διότι η 

Λευκωσία βρίσκεται στο κέντρο της Κύ-
πρου, έχει κρίσιμη μάζα πληθυσμού και το 
γεγονός ότι η Λευκωσία δεν έχει θάλασσα 

διασφαλίζει το ότι θα έρθει επι-
πρόσθετος τουρισμός» είπε.
«Δηλαδή δεν θα έρχεται στο 
καζίνο ο τουρίστας που ήδη 
έχει στα σχέδια του να έρθει 
στην Κύπρο αλλά ένας καινού-
ριος τουρίστας. Αυτό διασφα-
λίζεται αν το καζίνο δεν δημι-
ουργηθεί κοντά σε θάλασσα 
αλλά στο κέντρο της Κύπρου 
και εμείς διεκδικούμε αυτό να 
είναι στη Λευκωσίας» συμπλή-
ρωσε.
Στη σύσκεψη που διοργάνωσε 
το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετεί-
χαν Βουλευτές Λευκωσίας, 
Δήμαρχοι και πρώην Δήμαρχοι 

και άλλοι επιχειρηματικοί και τοπικοί παρά-
γοντες της πόλης.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη
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Πιλοτική εφαρμογή του LEAN

Μ ε απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2014  
στα γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσί-

ας η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 
κατάρτισης Analogies στα πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού έργου Learning from Analogies 
(LEAN).
Το έργο «Learning from Analogies (LEAN)» 
έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση κάτω από 
το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong 
Learning programme), από την αρμόδια 
διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο, που είναι 
το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. 
Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 
εταίροι από Κύπρο, Πολωνία, Ιταλία και 
Ρουμανία. Από την Κύπρο συμμετέχουν το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) και ο οργα-
νισμός Eurosuccess Consulting (Συντονι-
στής).
Η ευθύνη του ΕΒΕ Λευκωσίας στο έργο 
είναι η προώθηση του έργου LEAN και αξι-
οποίηση των αποτελεσμάτων του. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια έχουν ετοιμαστεί σχετικά 

τρίπτυχα στις διάφορες γλώσσες, πόστερς, 
rollup, εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις, 
ιστοσελίδα (http://www.projectlean.eu/) 
και αναμένεται  η δημιουργία DVD.
Το έργο LEAN σκοπό έχει να μεταφέρει 
καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες 
όπως η χρήση «αναλογιών» στην κατάρτιση 
σε θέματα ικανότητας επίλυσης προβλημά-
των, διαχείρισης κρίσεων και λήψης στρα-
τηγικών αποφάσεων. 
Μαθαίνοντας και εκπαιδεύοντας με βάση 
θέματα τα οποία προφανώς δεν έχουν άμε-

ση σχέση  με τα συγκεκριμένα εργασιακά 
προβλήματά τους, οι επιχειρηματίες και 
διευθυντικά στελέχη θα είναι σε θέση να 
υιοθετήσουν μία νέα μεθοδολογία σκέψης. 
Τέτοια παραδείγματα είναι η  αναλογία για 
κήπους σε σχέση με τη μορφή και δομή ορ-
γανισμών καθώς και η αναλογία για τζαζ σε 
σχέση με λειτουργία διευθυντικών ομάδων.  
Μέσα από το έργο LEAN, για την κάθε 
χώρα η οποία συμμετέχει, έχει αναπτυχθεί 
και μια δική της εθνική αναλογία ως αντι-
κείμενο εκπαίδευσης, που στην περίπτωση 
της Κύπρου έχει θέμα την «Ανάπτυξη μετά 
την Τουρκική εισβολή: Από τα ερείπια στο 
οικονομικό θαύμα». Η κυπριακή αναλο-
γία παραδόθηκε προς τους συμμετέχοντες 
από  τους εκπαιδευτές κ. Σάββα Γιαλλου-
ρίδη, Ιστορικό – Εκπαιδευτικό και κ. Μι-
χάλη Μαϊμάρη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων 
και Εκπαιδευτή. Στην πιλοτική εφαρμογή 
και εκπαίδευση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μελών 
του ΕΒΕ Λευκωσίας, που είχαν κληθεί να 
συμπληρώσουν σχετικά ερωτηματολόγια σε 
προηγούμενο στάδιο του έργου.

Δωρεάν ξεναγήσεις στο Κυπριακό Μουσείο 
προσφέρει o Φορέας Τουρισμού της Λευκωσίας

Ν έα πρωτοβουλία λαμβάνει 
η Εταιρεία Τουριστικής 
Aνάπτυξης και Προβολής 

Περιφέρειας Λευκωσίας στα πλαίσια 
προώθησης των πολιτιστικών θησαυρών 
και αναβάθμισης τουριστικού προϊόντος 
της πρωτεύουσας.
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις στην 
αγγλική γλώσσα στο Κυπριακό Μουσείο 

στη Λευκωσία σε μεμονωμένους 
επισκέπτες κάθε Τρίτη και Παρασκευή 
στις 10.00 – 11.15 και 11.45 – 13.00. 
Οι ξένοι επισκέπτες θα πληρώνουν μόνο 
το εισιτήριο εισόδου που ανέρχεται στο 
ποσό των €4.50.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΕΤΑΠ 
Λευκωσίας θα ξεκινήσει από τις 16 
Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τον 
Ιούλιο και ξανά από το Σεπτέμβρη μέχρι 

και το Νοέμβριο. 
Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε πιλοτική 
βάση σε συνεργασία με τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού, το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων και το Σύνδεσμο Ξεναγών.
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
visitnicosia.com.cy και στο facebook.
com/VisitNicosia. 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση


