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Η Λευκωσία έχει τις δυνατότητες να 
μετατραπεί σε επιχειρηματικό κέ-
ντρο της ευρύτερης περιοχής μας 

και να αναδείξει το πολιτιστικό πρόσωπο ολό-
κληρης της Κύπρου.

Αυτό τονίζει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας 
(ΕΒΕΛ) κ. Στέλιος Αναστασιάδης, αναφερόμε-
νος στις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για νέα έργα ανάπτυξης της 
τάξης των €173,9 εκατ. στην πρωτεύουσα.

Ο κ. Αναστασιάδης, αφού χαιρετίζει τα νέα 
έργα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, επισημαίνει 
ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα 
η Λευκωσία να παραμεληθεί και να είναι ο 
φτωχός συγγενής της ανάπτυξης της Κύπρου.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει «επειδή ως 
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες βάλαμε όλα τα 
αυγά μας στο καλάθι του τουρισμού, αφήσαμε 
την πρωτεύουσα χωρίς τις αναγκαίες υποδο-
μές για ανάπτυξη και πρόοδο».

Στην ίδια συνέντευξή του ο κ. Αναστασιάδης 
τονίζει ότι μια λύση στο κυπριακό θα συμβάλει 
στην υλοποίηση του οράματος του ΕΒΕΛ για 
να καταστεί η πρωτεύουσα το επιχειρηματικό 
κέντρο της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακόμα ο κ. Αναστασιάδης είναι καυστικός με 
το θέμα των νοοτροπιών μας, τονίζοντας με 
έμφαση ότι η οικονομία μας δεν μπορεί να εκ-
συγχρονιστεί και να εξελιχθεί, από τη στιγμή 
που συγκεκριμένα οργανωμένα σύνολα (κόμ-
ματα, συντεχνίες, κ.λπ.) συνεχίζουν να λει-
τουργούν με τη λογική του πολιτικού κόστους 
και των δήθεν «κεκτημένων». Αυτές οι νοο-
τροπίες, υπογραμμίζει, είναι από τις βασικές 
πηγές της κρίσης που σήμερα βιώνουμε γι’ 
αυτό πρέπει να τερματιστούν.

Στα ίδια πλαίσια, ο κ. Αναστασιάδης είναι κάθε-
τος και για το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην 
οικονομία και ειδικά των αποκρατικοποιήσεων. 
Είναι απαράδεκτο, τονίζει, το εκσυγχρονιστικό 
μέτρο των αποκρατικοποιήσεων να εξαρτάται 
από τη συγκατάθεση ή όχι των συντεχνιών και 
των υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών. 
Όλοι αυτοί, οφείλουν να αντιληφθούν, επιση-
μαίνει, ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί ανήκουν 
στο κράτος, δηλαδή στους φορολογούμενους 
πολίτες, κι όχι στους υπαλλήλους τους ή στις 
συντεχνίες.!

Ειδικότερα, η συνέντευξη του κ. Αναστασιάδη 
έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πρόσφατα 
εξαγγείλει έργα της τάξης των €173,9 εκατ. 
για τη Λευκωσία. Ως ΕΒΕΛ είστε ευχαριστη-

μένοι και τι έργα προτείνετε εσείς για την 
περιοχή σας;
Κατ’ αρχήν να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας να εξαγγείλει 
τα συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης για τη Λευ-
κωσία. Νομίζουμε ότι ο χρόνος που επιλέγηκε 
η εξαγγελία αυτών των έργων είναι πολύ ορ-
θός, διότι θα συμβάλει στην αναγκαία αλλαγή 
ψυχολογίας και στην προσπάθεια ανάκαμψης 
της οικονομίας. Ως ΕΒΕΛ δηλώσαμε στη σύ-
σκεψη του Προεδρικού ότι τα έργα που εξαγ-
γέλθηκαν γενικά μας ικανοποιούν.

Και αυτό, γιατί η Λευκωσία διαχρονικά έχει 
παραμεληθεί από το κράτος και κατάντησε ο 
φτωχός συγγενής όσον αφορά τη δημιουργία 
έργων υποδομής και ανάπτυξης. Παρά τις δι-
κές μας προσπάθειες, των Δήμων της Λευκω-
σίας και άλλων φορέων της πρωτεύουσας, η 
Λευκωσία δεν πήρε αυτό που δικαιούταν και 
αυτό που της αναλογούσε όλα αυτά τα χρόνια. 
Επειδή, ως χώρα βάλαμε όλα τα αυγά μας στο 
καλάθι του τουρισμού, δώσαμε έμφαση στις 
παράλιες πόλεις και αφήσαμε τη Λευκωσία 
χωρίς νέες υποδομές. Αυτό είναι κάτι που 
φαίνεται τόσο από την ανάλυση της κατανομής 
των προϋπολογισμών για κάθε πόλη, όσο και 
από τα έργα που έγιναν σε κάθε επαρχία.

Η Λευκωσία, ως μη παράλια πόλη, δεν μπο-
ρεί να διεκδικήσει ούτε μαρίνες, ούτε γήπεδα 
γκολφ, ούτε αεροδρόμια, ούτε λιμάνια. Όμως, 
η Λευκωσία διαθέτει άλλα χαρακτηριστικά που 
με παρεμφερή έργα ανάπτυξης, μπορεί να τη 
βοηθήσουν να αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο 
που θα συμβάλει στην ανάδειξη της ως επιχει-
ρηματικό και τουριστικό προορισμό.

Αρχαιολογικό Μουσείο
Εμείς ζητάμε από το κράτος να προωθεί έργα 
και ενέργειες για να αναδείξουμε το πολιτιστι-
κό πρόσωπο της πρωτεύουσας, κάτι που θα 
συμβάλει και στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς όλης της Κύπρου.

Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζουμε την εξαγγελία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημι-
ουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο 
του παλαιού νοσοκομείου Λευκωσίας. Το έργο 
αυτό, που αναβλήθηκε λόγω της οικονομικής 
κρίσης, τίθεται και πάλι στις προτεραιότητές 
μας. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, πέραν 
του ότι θα είναι το σημείο αναφοράς για την 
πρωτεύουσα, θα αναδείξει το πολιτιστικό πρό-
σωπο της χώρας και θα προσελκύσει τουρισμό 
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στη Λευκωσία. Επίσης, πολύ θετικά βλέπουμε 
τις εξαγγελίες για ανάπλαση της λεωφόρου 
Μακαρίου – Ευαγόρου – Στασικράτους, τον 
εξωραϊσμό του παλιού ΓΣΠ καθώς και τα άλλα 
μέτρα που εξαγγέλθηκαν.

Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας
Επίσης, το ΕΒΕΛ ζητά από το κράτος να πα-
ραχωρήσει κίνητρα (φορολογικά και άλλα) σε 
αντιστάθμισμα των χαλαρώσεων που παίρνουν 
οι παραλιακές πόλεις για τα γκολφ και τις μα-
ρίνες, και να ενισχύσει έμπρακτα την ίδρυση 
Τεχνολογικού Πάρκου και στη Λευκωσία.

Η πρωτεύουσα διαθέτει όλα τα εχέγγυα και τις 
προϋποθέσεις για να καταστεί Κέντρο Επιχει-
ρηματικής Καινοτομίας, αλλά και για να απο-
τελέσει την έδρα ενός επιτυχημένου Τεχνολο-
γικού Πάρκου. Όπως γνωρίζετε, η Λευκωσία 
σήμερα έχει πολλά δημόσια και ιδιωτικά Πα-
νεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 
ερευνητικά κέντρα, εκκολαπτήρια και επιχει-
ρήσεις που ασχολούνται με την καινοτομία και 
την τεχνολογία κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συνηγορούν στο ότι η Λευκωσία μπορεί να δι-
ασφαλίσει ένα επιτυχημένο Τεχνολογικό Πάρ-
κο. Στη σύσκεψη του Προεδρικού θέσαμε το 
θέμα της μετατροπής της Λευκωσίας σε πόλο 
έλξης για την Έρευνα και την Καινοτομία, 
αφού η Λευκωσία πληροί όλες τις προϋπο-
θέσεις. Ζητήσαμε όπως το κράτος συνδράμει 
στην προσπάθεια αυτή με γενναιόδωρα φορο-
λογικά και πολεοδομικά κίνητρα. Για το θέμα 
αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε από το ΕΒΕΛ 
πιο λεπτομερή και τεκμηριωμένη μελέτη, κάτι 
που θα πράξουμε.

Περιφερειακό Επιχειρηματικό Κέντρο
Ακόμα, το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η Λευκωσία μπο-
ρεί να καταστεί ένα περιφερειακό επιχειρημα-
τικό κέντρο. Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε από το 
κράτος να προχωρήσει σε κίνητρα (φορολογι-
κά και άλλα) προς ξένες επιχειρήσεις για να 
δημιουργήσουν την έδρα τους στη Λευκωσία. 
Αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες και υπήρξαν 
πολύ θετικά αποτελέσματα. Η πρωτεύουσα ως 
διοικητικό κέντρο έχει τη δυνατότητα να κα-
ταστεί και επιχειρηματικό κέντρο με όλες τις 
συνακόλουθες θετικές προοπτικές.

Καζίνο
Ένα άλλο έργο που θέσαμε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και μπορεί να αναβαθμίσει τη 
Λευκωσία και να τη βοηθήσει στην προσέλκυ-
ση τουριστών είναι η ίδρυση Καζίνο. Η πρω-
τεύουσα απέχει λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο 
Λάρνακας, λίγη ώρα από τη θάλασσα, ενώ 
συγκεντρώνει πολλές άλλες συμπληρωματι-
κές υποδομές στους τομείς της ψυχαγωγίας 

(εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ), οπότε μπορεί να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός επιτυχημένου 
καζίνο. Αν και γνωρίζουμε ότι η επιλογή του 
χώρου δημιουργίας του καζίνο ανήκει στον 
επενδυτή, εντούτοις τονίζουμε ότι η Λευκωσία 
διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποκτήσει ένα 
καζίνο που θα προσελκύει νέους τουρίστες, 
κι όχι τους τουρίστες που έρχονται ήδη στην 
Κύπρο και επιζητούν μόνο ήλιο και θάλασσα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σήμερα η Λευκω-
σία συγκεντρώνει μόνο το 5.6% του τουριστι-
κού ρεύματος που έρχεται στην Κύπρο. Με 
τη δημιουργία καζίνο και άλλων έργων ανά-
πτυξης το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί και έτσι 
η πρωτεύουσα θα αποκτήσει και τουριστικό 
ενδιαφέρον.

Κίνητρα σε ιδιώτες
Στα ίδια πλαίσια, επαναλαμβάνουμε τις πάγιες 
προτάσεις μας για χορήγηση γενναιόδωρων 
κινήτρων (πολεοδομικά, φορολογικά, κ.α.) σε 
ιδιώτες επενδυτές για αξιοποίηση και ανάπτυ-
ξη του Συνεδριακού Κέντρου με εμπορικές και 
τουριστικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ζητούμε την άμεση λήψη πολιτικής 
απόφασης για υλοποίηση του «Σχεδίου Κινη-
τικότητας» για τη Λευκωσία που περιλαμβάνει 
δημιουργία τραμ και νέες μονοδρομήσεις, πε-
ζοδρομήσεις και ποδηλατοδρόμους.

Σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού δεν 
θα δημιουργηθούν ανάγκες και για νέα έργα 
υποδομής στη Λευκωσία;
Σίγουρα, μια ενδεχόμενη λύση του κυπριακού, 
θα αλλάξει αρκετά τα δεδομένα για τη Λευ-
κωσία και θα χρειαστούν επιπρόσθετοι σχεδια-
σμοί για νέα έργα.

Εμείς πιστεύουμε ότι μια λύση του κυπριακού 
θα συμβάλει στο διαχρονικό όραμα του ΕΒΕΛ 

για να μετατραπεί η Λευκωσία σ’ ένα περιφε-
ρειακό επιχειρηματικό κέντρο, όχι μόνο της 
Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζουμε την επανέναρ-
ξη των συνομιλιών για το κυπριακό και επικρο-
τούμε  τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της δικής 
μας πλευράς για βελτίωση του κλίματος με την 
άλλη πλευρά.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η νέα προσπάθεια 
να αποδώσει καρπούς και να φτάσουμε σε μια 
λύση βιώσιμη και λειτουργική που θα απαλ-
λάξει τον τόπο μας από την τουρκική κατοχή. 
Όσον αφορά, ειδικά τη Λευκωσία, ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο θα της προσδώσει μια νέα διάστα-
ση, αφού θα ανοίξει ο βόρειος πνεύμονας της 
προς την Κερύνεια και θα επιτρέψει την ανά-
πτυξη της και προς αυτή την κατεύθυνση. Ακό-
μα, πιστεύουμε ότι μια λύση θα δημιουργήσει 
πολλαπλά παρεμφερή οφέλη για την πρωτεύ-
ουσα, τόσο στον τομέα των επενδύσεων και 
ανάπτυξης, όσο και στον τουρισμό.

Πώς βλέπει το ΕΒΕΛ και τα μέλη του την πο-
ρεία της οικονομίας, τρία σχεδόν χρόνια μετά 
το Μνημόνιο;
Κατά τη γνώμη μας, η εικόνα της οικονομίας 
βελτιώνεται, αν και ακόμα παραμένουν πολ-
λά άλυτα προβλήματα. Ειδικότερα, τελευταία 
παρατηρείται μια βελτίωση στα δημόσια οικο-
νομικά και στο θέμα της εξυγίανσης του τρα-
πεζικού συστήματος. Οι δύο αυτές σημαντικές 
εξελίξεις έφεραν και τις θετικές αξιολογήσεις 
από την Τρόικα και από τους Διεθνείς Οίκους 
Αξιολόγησης, τα εύσημα από την Ε. Ένωση 
και τους δανειστές μας και βοήθησαν στην 
έξοδο της χώρας στις αγορές. Σίγουρα, αυτά 
αποτελούν ένα καλό σημάδι για τη μελλοντική 

Συνέχεια από τη σελ.2

Συνέχεια στη σελ.4

Εξωραϊσμός του παλιού ΓΣΠ
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πορεία της οικονομίας και ελπίζουμε να έχουν 
συνέχεια.

Ωστόσο, στον τομέα της πραγματικής οικονομί-
ας δεν παρατηρείται η ίδια πρόοδος. Τα ψηλά 
επίπεδα ανεργίας, η εκκρεμότητα με τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, τα υψηλά επιτόκια, 
η έλλειψη ρευστότητας χρήματος, η απουσία 
νέων μεγάλων επενδύσεων (εγχώριων και ξέ-
νων), η μειωμένη επιχειρηματικότητα, κ.α., 
είναι προβλήματα που λειτουργούν ως τρο-
χοπέδη για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της 
οικονομίας. Κατά τη γνώμη του ΕΒΕΛ, η προ-
σοχή όλων μας, κυβέρνησης, Βουλής, κομμά-
των, παραγωγικών τάξεων και συντεχνιών θα 
πρέπει να επικεντρωθεί σ’ αυτά τα προβλήμα-
τα της πραγματικής οικονομίας. Με σωστές κι-
νήσεις, προγραμματισμό και σκληρή δουλειά 
πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσου-
με αυτά τα προβλήματα και να ενισχύσουμε 
την προσπάθεια για ανάπτυξη της οικονομίας.

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει όλοι να αλλά-
ξουμε νοοτροπίες και να ξεφύγουμε από τη 
λογική του πολιτικού κόστους και των δήθεν 
«κεκτημένων». Αυτές οι πρακτικές που συνέ-
βαλαν πολύ στην οικονομική κρίση που βιώ-
νουμε σήμερα, θα πρέπει να τερματιστούν μια 
για πάντα. Και επειδή δεν έμαθα να κρύβω τα 
λόγια μου, σας λέγω ξεκάθαρα ότι με τα πιο 
πάνω εννοώ τα κόμματα και τις συντεχνίες. 
Και οι δύο αυτοί φορείς, για μικροπολιτικούς 
και λαϊκίστικους λόγους, συντηρούν μια απα-
ράδεκτη νοοτροπία, η οποία υπονομεύει κάθε 
προοδευτική πρωτοβουλία στην οικονομία.

Ενδεικτικά αναφέρω το θέμα των αποκρατικο-
ποιήσεων για το οποίο υποτίθεται ότι έχουμε 
δεσμευτεί απέναντι στην Τρόικα. Ενώ, λοιπόν, 
συμφωνήσαμε στην υλοποίηση των αποκρατι-
κοποιήσεων και ανακοινώσαμε και το λεγόμε-
νο «Οδικό Χάρτη», κόμματα και συντεχνίες ήρ-
θαν αρχικά και μεθοδικά να δαιμονοποιήσουν 
τις αποκρατικοποιήσεις και στη συνέχεια οι 
συντεχνίες προκήρυξαν απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Και αντί η κυβέρνηση και τα κόμματα 
να τους πουν ότι το θέμα αυτό έχει τελειώσει, 
τις νταντεύουν και τις υποστηρίζουν. Για εμάς 
αυτή η εξέλιξη είναι απαράδεκτη.

Οι συντεχνίες και οι εργαζόμενοι οφείλουν να 
αντιληφθούν ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί δεν 
είναι δικοί τους. Οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν 
στο κράτος και άρα στους φορολογούμενους 
που τους συντηρούν και από τους οποίους 
αναμένουν ποιοτική εξυπηρέτηση και ανταγω-
νιστικές τιμές. Άρα, η Πολιτεία εκτός από το 
να ενημερώσει τις συντεχνίες, για τα σχέδια 
της, δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση τους για το 

πώς θα διαχειριστεί την περιουσία της.

Όμως και επί της ουσίας του θέματος, θα 
πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι οι αποκρατι-
κοποιήσεις είναι απαραίτητο εργαλείο εκσυγ-
χρονισμού των κρατικών οργανισμών και εται-
ρειών. Χωρίς την αποκρατικοποίηση και με τα 
δεδομένα της απελευθέρωσης της αγοράς, οι 
οργανισμοί αυτοί θα απωλέσουν την ανταγω-
νιστικότητά τους, θα συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν με υπερβολικά έξοδα, θα διατηρήσουν 
τη χαμηλή παραγωγικότητά τους και στο τέλος 
θα δημιουργήσουν μεγάλες «τρύπες» με ελ-
λείμματα και χρέη. Η σχετικά καλή οικονομική 
κατάσταση τους, σήμερα, οφείλεται μόνο στο 
μονοπωλιακό χαρακτήρα τους κι όχι στην επι-
χειρηματική δεινότητά τους.

Η Πολιτεία, λοιπόν, οφείλει να ξεκαθαρίσει 
αυτά τα θέματα στις συντεχνίες και στους ερ-
γαζομένους και να προχωρήσει στην αποκρα-
τικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ημικρα-
τικών οργανισμών.

Ποια η θέση του ΕΒΕΛ στην πρόθεση του 
κράτους να πωλήσει τα κρατικά ακίνητα;
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κατά τη γνώμη 
μας χρειάζεται μια εμπεριστατωμένη μελέτη 
από ειδικούς γι’ αυτό το θέμα. Το ΕΒΕΛ πι-
στεύει ότι η πώληση κρατικών ακινήτων δεν 
θα πρέπει να γίνει μόνο με τη λογική «πουλάμε 
κρατική γη για να πάρουμε λεφτά». Η κυβέρ-
νηση πρέπει να κινηθεί με τη λογική της αξι-
οποίησης των ακινήτων τόσο για τη βελτίωση 
των οικονομικών της, όσο και για την ανάπτυξη 
του τόπου. Για παράδειγμα, ο χώρος του πα-
λαιού νοσοκομείου δεν θα πρέπει να πωληθεί 
σε ιδιώτες για να πάρουμε χρήματα, αλλά να 
αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της Λευκωσίας, 
ώστε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε πε-
ρισσότερα εισοδήματα. Το ίδιο μπορεί να γίνει 
και με το χώρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, 
της γης απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton, 

κ.λ.π.
Με άλλα λόγια ως ΕΒΕΛ δεν ευνοούμε την πώ-
ληση ακινήτων του κράτους, τα οποία μπορούν 
να συμβάλουν στη δημιουργία έργων υποδο-
μής και ανάπτυξης του τόπου. Αν κινηθούμε 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα απωλέσου-
με όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να 
δημιουργήσουμε ανάπτυξη, κάτι που σήμερα 
είναι το ζητούμενο.

Ποια η θέση του ΕΒΕΛ για τη διαμάχη που 
ξέσπασε για το τουριστικό ωράριο;
Ως θέση αρχής του ΕΒΕΛ δεν ευνοεί τους πε-
ριορισμούς στις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες. Είμαστε υπέρ του φιλελεύθερου μοντέλου 
οικονομίας και αυτό σημαίνει ότι η αγορά πρέ-
πει να λειτουργεί χωρίς εμπόδια και κρατικές 
παρεμβάσεις. Ωστόσο, στο θέμα του τουριστι-
κού ωραρίου και για να αποφευχθούν άλλα 
επιπρόσθετα προβλήματα, λάβαμε μια ενδιά-
μεση θέση που προβλέπει μείωση του χρόνου 
λειτουργίας των υπεραγορών τις Κυριακές 
(μετάθεση της ώρας έναρξης) και κάποιο επι-
πρόσθετο περιορισμό στα είδη που εμπορεύ-
ονται οι υπεραγορές την Κυριακή. Και αυτό, 
γιατί πολλά μέλη μας όντως έχουν προβλήματα 
με το πλήρως φιλελευθεροποιημένο ωράριο.

Νομίζουμε ότι κακώς το θέμα πήρε τις δια-
στάσεις που πήρε. Θα μπορούσε μέσω ενός 
εποικοδομητικού διάλογου να βρισκόταν μια 
ανεκτή λύση που θα εξυπηρετούσε τόσο την 
αγορά και την οικονομία, όσο και τις επιχει-
ρήσεις και τους εργαζόμενους. Τώρα, το θέμα 
προσέλαβε διαστάσεις «ανοικτής κόντρας» 
μεταξύ κυβέρνησης – Βουλής και παραπέμ-
φθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ελπίζουμε οι 
λύσεις που θα επιβληθούν να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες μια τουριστικής χώρας, όπως είναι 
η Κύπρος και να μην οδηγηθούμε σε απομο-
νωτικές τάσεις.

Συνέχεια από τη σελ.3

Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας
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Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστα-

σιάδης συνοδευόμενος από το Διευθυντή 
του Επιμελητηρίου κ. Σωκράτη Ηρακλέ-
ους συναντήθηκαν στις 29.06.15 με τον 
Αναπληρωτή Έπαρχο Λευκωσίας κ. Μά-
ριο Παναγίδη. 

Στη συνάντηση η οποία ήταν φιλοφρο-
νητικού χαρακτήρα συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν την ανάπτυξη και αναζω-
ογόνηση των κοινοτήτων της ευρύτερης 
Λευκωσίας. 

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Παναγίδης 
συμφώνησαν σε κοινή σύσκεψη της 

Ένωσης Κοινοτήτων και του Επιμελητη-
ρίου Λευκωσίας για συζήτηση θεμάτων 
που αφορούν τις κοινότητες και την πι-
θανότητα ετοιμασίας πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας ενη-
μέρωσε τον Έπαρχο για τα θέματα που 
επιλαμβάνεται και προωθεί το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας.

Από την πλευρά του ο Έπαρχος ενημέρω-
σε για τα έργα ανάπτυξης που πραγματο-
ποιούνται ή προγραμματίζονται στις κοι-
νότητες, καθώς και για τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Θέματα των κοινοτήτων της Λευκωσίας 
συζήτησαν ΕΒΕΛ και Αν. Έπαρχος Λευκωσίας

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει τις εξαγγελίες 
του Προέδρου για τη Λευκωσία

Τ ην ικανοποίησή του για τις 
εξαγγελίες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας που αφο-

ρούν έργα συνολικής αξίας €173,9 
εκατ. για την ανάπτυξη της Λευκω-
σίας, εκφράζει το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκω-
σίας (ΕΒΕΛ).
Τα νέα έργα που ανακοινώθηκαν, 
τονίζει το ΕΒΕΛ, θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
Λευκωσίας και θα δώσουν μια 
νέα πνοή στην οικονομική ζωή της 
πρωτεύουσας.

Πολλές από τις αναπτύξεις που 
εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, αναφέρει το ΕΒΕΛ, απο-
τελούν πάγιες θέσεις του Επιμελη-
τηρίου, το οποίο από καιρό ζητούσε 
την προώθηση των συγκεκριμένων 
έργων. Ειδικότερα, η δημιουργία 
του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
στο χώρο του παλαιού νοσοκομεί-
ου Λευκωσίας, η ανάπλαση της 
λεωφόρου Μακαρίου – Ευαγόρου 
– Στασικράτους, ο εξωραϊσμός του 
παλαιού ΓΣΠ καθώς και άλλων 
χώρων εντός της Λευκωσίας, βρί-
σκονταν πάντα στο επίκεντρο των 
στοχεύσεων του ΕΒΕΛ, αφού κρί-
νονται απαραίτητα για το μέλλον 
της πρωτεύουσας.

Τα έργα αυτά, προσθέτει το ΕΒΕΛ, 
συνάδουν με τους πάγιους στόχους 
του Επιμελητηρίου:

•Για ανάδειξη του πολιτιστικού 
προσώπου της Λευκωσίας.
•Για τη μετατροπή της πρωτεύου-
σας σε επιχειρηματικό κέντρο, όχι 
μόνο της Κύπρου, αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Στέλιος 
Αναστασιάδης, ο οποίος παρευ-
ρισκόταν στη σύσκεψη στο Προ-
εδρικό, έθεσε επίσης το θέμα της 
μετατροπής της Λευκωσίας σε πόλο 
έλξης για την Έρευνα και την Και-
νοτομία, αφού η Λευκωσία πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις. Ζήτησε δε 
όπως το κράτος συνδράμει την προ-
σπάθεια με γενναιόδωρα φορολογι-
κά και πολεοδομικά κίνητρα. Για το 
θέμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
ζήτησε από το ΕΒΕΛ πιο λεπτομερή 
και τεκμηριωμένη μελέτη. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθη-
κε και στα οφέλη που θα προκύ-
ψουν για την πόλη και την επαρχία, 
αν το καζίνο δημιουργηθεί στην ευ-
ρύτερη περιοχή Λευκωσίας. 

Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε τη 
βεβαιότητά του ότι τα νέα έργα 
θα αλλάξουν τη σημερινή όψη της 
πρωτεύουσας και είπε ότι το Επι-
μελητήριο θα μελετήσει διεξοδικό-
τερα τις εξαγγελίες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και θα προβεί σε 
επιμέρους ανακοινώσεις.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Η Λευκωσία διεκδικεί τη 
δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου

Η Λευκωσία διεκδικεί τη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρ-
κου, αφ’  ενός διότι είναι ένα έργο σημαντικής υποδο-
μής για την πρωτεύουσα και αφετέρου γιατί διαθέτει 

πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την επιτυχία του.
Αυτό αναφέρει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) κ. Στέλιος Αναστασιάδης, σχολιά-
ζοντας τα όσα δημοσιεύονται γύρω από το θέμα της δημιουργίας 
Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο.
Όπως διευκρινίζει ο κ. Αναστασιάδης, το Επιμελητήριο Λευκω-
σίας δεν αντιστρατεύεται τους σχεδιασμούς που έγιναν πριν από 
χρόνια (επί Υπουργίας του κ. Γιώργου Λιλλήκα), όπου αποφασί-
στηκε η ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, ούτε 
διαφωνεί με τις θέσεις του Προέδρου του ΕΒΕ Λεμεσού  κ. Κ. 
Γαλαταριώτη, ο οποίος διεκδικεί για το Πεντάκωμο την ίδρυση του 
Τεχνολογικού Πάρκου.
Ο κ. Αναστασιάδης διευκρινίζει ότι η δημιουργία Τεχνολογικού 
Πάρκου στη Λευκωσία δεν αναιρεί την ίδρυση ανάλογου πάρκου 
και στο Πεντάκωμο, ωστόσο επισημαίνει ότι η πρωτεύουσα δια-
θέτει πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει τα εχέγγυα 
και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποκτήσει Τεχνολογικό 
Πάρκο.
Ειδικότερα, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει την ύπαρξη στη Λευ-
κωσία πολλών πανεπιστημίων, πολλών δημόσιων και ιδιωτικών 
νοσοκομείων, αρκετών εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων, 
πρωτοποριακών εκκολαπτηρίων και επιχειρήσεων καινοτομίας και 
υψηλής τεχνολογίας, κ.α.
Όλες αυτές οι υποδομές της Λευκωσίας, αναφέρει ο κ. Αναστα-
σιάδης, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημι-
ουργία ενός επιτυχημένου Τεχνολογικού Πάρκου, κάτι που είναι 
το μέγα ζητούμενο.
Η Λευκωσία, επισημαίνει, μπορεί να αποκτήσει ένα πρότυπο Τε-
χνολογικό Πάρκο, το οποίο να εξυπηρετήσει τους στόχους και την 
αποστολή του.
Αναφερόμενος στο κατά πόσο το Τεχνολογικό Πάρκο θα πρέπει 
να γίνει στην περιοχή ΣΟΠΑΖ, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ότι 
το ΕΒΕ Λευκωσίας δεν έχει έντονη άποψη για το χώρο που θα 
ανεγερθεί το Τεχνολογικό Πάρκο.
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Μ ε εξαιρετική επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η 
ενημερωτική επίσκεψη 

του ΕΒΕ Λευκωσίας στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή μεταξύ 25-28 Μαΐου 
2015. Η επίσκεψη εντασσόταν στα 
πλαίσια προγράμματος κατάρτισης 
στις Βρυξέλλες για την «Διεθνοποί-
ηση και Εξαγωγικό Προσανατολισμό 
των Μεταποιητικών Βιομηχανιών». 
Η προδιαγραφή του Προγράμματος 
εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η επί-
σκεψη στην Γενική Διεύθυνση 
GROWTH (Εσωτερική Αγορά, Βι-
ομηχανία, Επιχειρηματικότητα και 
ΜμΕ) στην οποία παρουσιάστηκαν 
τα εργαλεία της ΕΕ που στηρίζουν 
τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και η ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη στήριξη της βιομη-
χανίας και ΜμΕ. Στη συνάντηση 
παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής 
της Γενικής Διεύθυνσης GROWTH 
κ. Daniel Calleja, ο οποίος στάθηκε 
ιδιαίτερα στο θέμα της εξωστρέφει-

ας τονίζοντας εμφαντικά ότι το 90% 
της παγκόσμιας οικονομικής ανά-
πτυξης αναμένεται να δημιουργηθεί 
εκτός Ευρώπης, το ένα τρίτο από το 
οποίο μόνο στην Κίνα. 

Εξίσου σημαντική ήταν και επίσκε-
ψη στη Γενική Διεύθυνση για Πε-
ριφερειακή Πολιτική όπου παρου-
σιάστηκε στους συμμετέχοντες η 
πολιτική της ΕΕ για τα διαρθρωτικά 
ταμεία και οι επιτρεπόμενες δρά-
σεις που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της καινοτομίας, της ανταγωνιστι-
κότητας και τη διεθνοποίηση των 
κυπριακών επιχειρήσεων. 

Συνάντηση με το Φορέα 
Εξαγωγών των Βρυξελλών

Πολύ αξιόλογη ήταν η επίσκεψη 
στον Φορέα Εξαγωγών των Βρυ-
ξελλών, που αποτελεί τον βραχίονα 
της τοπικής κυβέρνησης για προ-
ώθηση των εξαγωγικών Βελγικών 
Επιχειρήσεων και την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων, όπου παρουσι-
άστηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια τα 
εργαλεία και δράσεις για στήριξη 
των εξαγωγικών προσπαθειών.

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
και διαλέξεις

Πολύ χρήσιμες ήταν οι διαλέξεις 

από ειδικούς σε θέματα επιχειρημα-
τικής οργάνωσης, επιχειρηματικά 
μοντέλα για διεθνοποίηση των πω-
λήσεων και επιτυχημένη εισαγωγή 
σε νέες αγορές. Πολύ παραγωγικές 
ήσαν και οι επισκέψεις σε επιχειρή-
σεις που ασχολούνται εντατικά με 
εξαγωγές, όπου παρουσιάστηκαν 
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και 
στρατηγικές για διεθνοποίηση.

Συνάντηση με το Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην ΕΕ
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
στις Βρυξέλλες η Αντιπροσωπεία 
είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με 
το  Πρέσβη Κορνήλιο Κορνηλίου, 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου 
στην ΕΕ και να παραθέσει δείπνο 
προς τιμή του. 

Κατά  τη συνάντηση τα μέλη της 
αποστολής είχαν την ευκαιρία να 
ενημερώσουν τον Πρέσβη για τις 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
τόσο το ΕΒΕ Λευκωσίας όσο και οι 
ίδιοι σαν επιχειρηματίες για τη στή-
ριξη και προώθηση των εξαγωγών. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό έργο για στήριξη 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας μαζί με το  Συμβουλευτι-
κό Οργανισμό Eurosuccess Consulting συμ-
μετέχει στο έργο Women Εntrepreneurship 

Εnhancement - WIN, το οποίο στοχεύει στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο, η κατανόηση των χαρακτηριστικών της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και η σχέση τους 
με το γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο 
καθώς και η προώθηση της δημιουργίας και λει-
τουργίας νέων επιχειρήσεων.
Τα σημαντικότερα στάδια του έργου εν συντομία εί-
ναι η Έρευνα μέσα από μελέτη διαφόρων πηγών και 
ερωτηματολογίων, η Αναβάθμιση και Προσαρμογή 
των εκπαιδευτικών υλικών και η Πιλοτική εφαρμογή 
τους στην κάθε χώρα η οποία συμμετέχει στο πρό-
γραμμα (Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία και Ιταλία). 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 01/11/2013 μέχρι 
31/10/2015.

Ομάδες στόχοι του έργου είναι γυναίκες οι οποίες 
θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ή που έχουν ξεκινήσει ήδη τα τελευταία 
5 χρόνια.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πιλοτική 

εφαρμογή του έργου στην Κύπρο, με τη συμμε-
τοχή επτά συμμετεχόντων, προερχόμενες από τις 
πιο πάνω ομάδες-στόχους. Η πιλοτική εφαρμογή, 
η οποία είναι επιχορηγημένη από την Ε.Ε. αποτε-
λείτο από τρεις φάσεις: εκπαίδευση, καθοδήγη-
ση (mentoring) και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(counselling). Η πιλοτική εφαρμογή, διεκπεραιώ-
θηκε από εμπειρογνώμονες (εκπαιδευτές, μέντορες 
και σύμβουλους επιχειρήσεων), οι οποίοι έλαβαν 
κατάλληλη εκπαίδευση προηγουμένως από την κοι-
νοπραξία του έργου.

Επόμενο στάδιο στο έργο θα είναι η τελειοποίηση 
των εκπαιδευτικών προϊόντων και εργαλείων στην 
κάθε χώρα που συμμετέχει, με βάση τα σχόλια και 
εισηγήσεις των συμμετεχόντων της πιλοτικής εφαρ-
μογής.
Το έργο WIN, υποστηρίζεται, σε όλες τις φάσεις 
διεκπεραίωσης, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) με τη 
συμμετοχή της κ.Ελενας Τάνου, Αντιπροέδρου του 
ΕΒΕΛ.  
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WIN μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.
win-project.eu.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην D.G.GROWTH

Το ΕΒΕ Λευκωσίας 
ζητά ίση μεταχείριση 
στο θέμα του καζίνο

Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρε-
τίζει την κατάθεση του νομοσχε-

δίου για δανειοδότηση και λειτουργία κα-
ζίνου τύπου θερέτρου για ψήφιση αύριο 
Πέμπτη από την ολομέλεια της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας για μια σειρά από 
λόγους τους οποίους έχει επανειλημμένα 
αναφέρει, πιστεύει ότι το καζίνο θέρετρο 
θα πρέπει να χωροθετηθεί στην ευρύτερη 
Λευκωσία.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει ιδιαίτερα ότι 
το τελικό κείμενο του Νόμου όπως αυτό 
ενδεχόμενα θα διαμορφωθεί, θα πρέπει 
να μη φωτογραφίζει οποιαδήποτε περιο-
χή ή επαρχία. 

Δυστυχώς η συμπερίληψη πρόνοιας για 
συγκεκριμένο ποσοστό κρατικής γης που 
θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στην 
ανάπτυξη δημιουργεί τέτοιες  ανησυχίες. 


