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Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ χαιρέτισε 
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για 
δημιουργία έργων ανάπτυξης στη 
Λευκωσία, ύψους 173,9 εκατ. ευρώ
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Επιχειρηματικό δείπνο 
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Εκδηλώσεις Λευκωσίας 
για τη Διεθνή 

Ημέρα Τουρισμού

σελ. 5

Υπουργός Εμπορίου: 
Προτεραιότητα είναι η στήριξη 
της επιχειρηματικότητας

Πρόεδρος ΚΕΒΕ: 
Η οικονομία άρχισε να 
παρουσιάζει ανάκαμψη, ειδικά 
στα δημόσια οικονομικά

Δήμαρχος Λευκωσίας: 
Για τα επόμενα 5 χρόνια, 
ο Δήμος θα διαχειριστεί έργα 
ύψους άνω των 180 εκατ. ευρώ
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Α υστηρή κριτική στις ξεπερασμένες 
μεθοδολογίες και πρακτικές που στη-
ρίζονταν στη λογική του πολιτικού κό-

στους και έφεραν τη χώρα στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας, άσκησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. 
Στέλιος Αναστασιάδης, καταθέτοντας ταυτό-
χρονα πρόταση για ανάδειξη της Λευκωσίας 
ως κέντρο έρευνας και καινοτομίας.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του 
ΕΒΕ Λευκωσίας και αναφερόμενος στην οικο-
νομία, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι το Επιμε-
λητήριο διαφωνεί κάθετα με τις φωνές για χα-
λάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, επειδή 
ανέκαμψαν κάποιοι δείκτες και επισήμανε:

• Δεν συμφωνούμε με την πρόθεση του 
Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση αυ-
ξήσεων σε κάποιους δημόσιους υπαλλήλους 
από το 2016, αντί από το 2017.

• Δεν υιοθετούμε την άποψη να ανοίξουν και 
πάλι τα ταμεία του κράτους για αντιπαραγω-
γικές δαπάνες, όπως είναι οι μισθοί και τα 
ωφελήματα της κρατικής μηχανής. 

• Μας ανησυχούν οι προκλητικές συνδικαλι-
στικές εξαγγελίες για διεκδίκηση των «κε-
κτημένων» στο δημόσιο τομέα. 

• Μας προκαλεί τρόμο το ενδεχόμενο να επα-
νέλθουμε στις νοοτροπίες των  προνομιού-
χων του δημοσίου.

Αφού ζήτησε την εφαρμογή σειράς μέτρων 
στο δημόσιο τομέα, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουρ-
γούμε με άξονα το πολιτικό κόστος. Δεν θα 
πρέπει, είπε, να συνεχίσουμε να χαράσσου-
με οικονομική πολιτική με πολιτικομματικούς 
όρους και προεκλογικές σκοπιμότητες.

Η έμφαση, τόνισε ο κ. Αναστασιάδης θα πρέ-
πει να δοθεί στη στήριξη και ενίσχυση του 
ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων που 
μπορούν να φέρουν επενδύσεις, να δημιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν 
ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτά, ζήτησε την λήψη μέτρων για 
την πραγματική οικονομία: 

• Αύξηση της ρευστότητας χρήματος στην 
αγορά και προώθηση ουσιαστικών αναδιαρ-
θρώσεων δανείων από τις τράπεζες.

• Περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από τις 
τράπεζες.

• Περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

• Ενίσχυση ζωτικών κλάδων, όπως ο τουρι-
σμός, τα ακίνητα, η υγεία, η βιομηχανία, το 
εμπόριο, η καινοτομία, κ.λπ..

• Ουσιαστική αναθεώρηση και απλοποίηση 
των κρατικών διαδικασιών για υλοποίηση 
μεγάλων επενδύσεων και έργων υποδομής.

• Ευρύτερη χρήση του συστήματος αυτοχρη-
ματοδότησης έργων (π.χ. ΒΟΤ, PPP).

• Μεγαλύτερη προβολή της οικονομίας μας 

στο εξωτερικό με στοχευμένο περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε την 
άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων, των 
αποκρατικοποιήσεων, τον εκσυγχρονισμό της 
κρατικής μηχανής και τη αναμόρφωση του μο-
ντέλου της οικονομίας μας.

Αναφερόμενος στη Λευκωσία, χαιρέτισε τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης για δημιουργία έρ-
γων ανάπτυξης συνολικού ύψους €173,9εκ. 
Υπογράμμισε ότι η πρωτεύουσα έχει τις δυνα-
τότητες να μετατραπεί σε κέντρο έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς λόγω των υποδομών της 
(πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κλινικές, ερευνη-
τικά κέντρα, ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρεί-
ες, κλπ) διαθέτει πρόσφορο έδαφος για την 
έρευνα και καινοτομία.

Όλα αυτά, πρόσθεσε, αποτελούν και το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα της Λευκωσίας, η 
οποία μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εφαρμογή και στην προώθηση των στό-
χων του στρατηγικού σχεδιασμού για έρευνα 
και καινοτομία στην Κύπρο.

Ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε όπως η Κυβέρ-
νηση σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης της 
Λευκωσίας  και με αποφασιστικότητα δώσει 
φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα, ούτως  
ώστε να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας, αλλά 
και υπόλοιποι φορείς να εντατικοποιήσουν τις 
πρωτοβουλίες τους στους  τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης.  

Στα ίδια πλαίσια, ο κ. Αναστασιάδης χαιρέτι-
σε την έναρξη των εργασιών για την Πλατεία 
Ελευθερίας, την ανέγερση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου (που ήταν πάγιο αίτημα του ΕΒΕΛ) 
και ζήτησε την ανάθεση του Συνεδριακού Κέ-
ντρου στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, είπε ότι το 
ΕΒΕΛ προβληματίζεται έντονα για τον τρόπο 
αξιοποίησης της κρατικής γης και ζήτησε αυτό 
να γίνει με τρόπο που θα βοηθήσει την ανά-
πτυξη της πρωτεύουσας. 
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Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώρ-
γος Λακκοτρύπης, αφού ευχαρίστη-

σε το ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρόσκληση του 
να παραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό στη 
Γενική του Συνέλευση, είπε ότι η οικονομία 
ήδη παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης.

Ο Υπουργός, υπογράμ-
μισε το γεγονός ότι το 
Υπουργείο του έχει θέσει 
ως βασική προτεραιότη-
τα τη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις, 
μέσω συγχρηματοδοτού-

μενων Σχεδίων Χορηγιών.

Είναι σημαντικό, συνέχισε ο κ. Λακκοτρύπης, 
το γεγονός ότι μέσω των Σχεδίων αυτών επι-
χειρείται η δημιουργία βιώσιμων και αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων, προωθώντας την 
επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική 
καινοτομία, τις Ανανεώσιμες Πηγές και την 
Εξοικονόμηση Ενέργειας, τη διεθνοποίηση 
των δραστηριοτήτων των κυπριακών επιχει-
ρήσεων, την παροχή κινήτρων για δημιουργία 
συστάδων επιχειρήσεων και τον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος.

Αναφορικά με το θέμα του τουρισμού, ο κ. 
Λακκοτρύπης είπε ότι Κυβέρνηση, Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού και όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς, πέτυχαν να έχουν μέχρι στιγμής 
μια ικανοποιητική χρονιά. Πιο συγκεκριμένα 
για την επαρχία Λευκωσίας είπε ότι παρουσι-
άζεται αύξηση 8,4% στις διανυκτερεύσεις μη 
κατοίκων Κύπρου σε αδειούχα καταλύματα για 
το 2014 σε σύγκριση με το 2013, ενώ παρό-
μοια τάση διαφαίνεται και για το 2015.

Για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊό-
ντος της επαρχίας Λευκωσίας, ο Υπουργός 
αναφέρθηκε εν συντομία στα έργα υποδομής 
που εξήγγειλε ο Πρόεδρος. Αυτά είναι το νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο, η αναστήλωση και 
ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκω-
σίας, η ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου 
Μακαρίου, Ευαγόρου και Στασικράτους και 
η αναδιαμόρφωση της κρατικής Πινακοθήκης 
Σύγχρονης Τέχνης.

Στο τέλος ευχήθηκε όπως το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και η Κυβέρνηση γενικότερα, να συνεχίσουν 
να είναι για το Επιμελητήριο συνεπείς αρωγοί 
και συνεργάτες.

Χαιρετισμοί στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας
Υπουργός Εμπορίου 

Σ το δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκά-
τζης, είπε ότι παρ’ όλες τις εξαιρετι-

κά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ο Δήμος 
Λευκωσίας παρέμεινε ενεργός και παρών σε 
όλα τα επίπεδα και ικανό να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της πόλης και των δημοτών του.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρ-
χος Λευκωσίας αναφέρ-
θηκε στα μελλοντικά 
σχέδια και τις προτεραιό-
τητες του Δήμου σε σχέ-
ση με τη στρατηγική ανά-
πτυξη της πόλης. Αυτά 
είναι τα εξής:

• Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Κινητικότητας της Λευκωσίας.

• Η δημιουργία Δικτύου Μικρών Λεωφορείων 
που θα συνδέει την παλιά πόλη με το αστικό 
κέντρο. 

• Η ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μα-
καρίου, Ευαγόρου, Στασικράτους και των 
ενδιάμεσων οδών. 

• Η ανάπλαση του εξωτερικού τόξου της λεω-
φόρου Στασίνου. 

• Η ανακατασκευή της λεωφόρου Ομήρου και 
τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. 

• Η δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων 
που θα συνδέει τα Πανεπιστήμια με το Αστι-
κό Κέντρο της Λευκωσίας. 

• Η επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του Δη-
μοτικού Θεάτρου.

• Η αναδόμηση και αποκατάσταση του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου.

• Η αναδιαμόρφωση Κρατικής Πινακοθήκης 
Σύγχρονης Τέχνης. 

• Η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
για την ανέγερση νέου Αρχαιολογικού Μου-
σείου. 

• Η υλοποίηση σχεδίου ευπρεπισμού και προ-
σωρινού εξωραϊσμού της περιοχής της Αρχι-
γραμματείας και του χώρου του παλιού ΓΣΠ.

• Η ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της 
Αρχιγραμματείας και των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, πρόσθεσε ότι τα επό-
μενα 5 χρόνια μέχρι το 2020, ο Δήμος θα δι-
αχειριστεί έργα ύψους άνω των 180 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Με την υλοποίηση όλων αυτών, είπε ο κ. Γιωρ-
κάτζης, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον εμπιστοσύνης που θα ενθαρρύνει 
την ιδιωτική επένδυση με πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για την πόλη και τους δημότες της.  

Δήμαρχος Λευκωσίας

Σ το δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, τον 
οποίο ανέγνωσε ο Αντιπρόεδρος του 

ΚΕΒΕ κ. Ανδρέας Μάτσης, ευχαρίστησε το 
ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρόσκληση και επε-
σήμανε ότι η οικονομία άρχισε να παρουσι-
άζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης, ειδικά 

στα δημόσια οικονομι-
κά.

Σ’ αυτό συμβάλλει, συ-
νέχισε ο κ. Πηλείδης, 
και η σωστή διαχείριση 
των δημοσίων οικονο-
μικών, όπου όπως φαί-
νεται και στο νέο Προ-
ϋπολογισμό του 2016, 

το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό 
έλλειμμα έχουν τεθεί κάτω από ελεγχόμενη 
κατάσταση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ έκα-
νε λόγο για τις ανοικτές πληγές της κρίσης, 
που είναι  η ανεργία, τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, η έλλειψη ρευστότητας χρήματος, ο 
υπερδανεισμός των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα 
και το τραυματισμένο επιχειρείν.

Το ΚΕΒΕ, πρόσθεσε ο κ. Πηλείδης, με τις 
πολλές πρωτοβουλίες και προτάσεις του 
προσπαθεί να συμβάλει στο ξεπέρασμα 
αυτών των προβλημάτων. Με παρεμβάσεις 
στην κυβέρνηση, στη Βουλή, στην Κεντρι-
κή Τράπεζα, στις Εμπορικές Τράπεζες και 
σε κάθε άλλο αρμόδιο το ΚΕΒΕ προσπαθεί 
να βελτιώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις – μέλη 
του.

Την ίδια ώρα, το ΚΕΒΕ ζήτησε από την κυ-
βέρνηση να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό 
του κράτους, να προωθήσει με γρηγορό-
τερο ρυθμό τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, 
να προχωρήσει με ταχύτερους βηματισμούς 
στις αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργα-
νισμών, να επισπεύσει τις διαδικασίες για 
τα νέα έργα ανάπτυξης και γενικά να δημι-
ουργήσει ένα θετικότερο περιβάλλον για τον 
ιδιωτικό τομέα.

Αναφερόμενος στο θέμα του Κυπριακού, ο 
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι το ΚΕΒΕ, στη-
ρίζει τη διαδικασία των συνομιλιών σε μια 
προσπάθεια να εξευρεθεί μια βιώσιμη και 
λειτουργική λύση που θα απαλλάξει την Κύ-
προ από τα δεσμά της διχοτόμησης.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ
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Τ ους προβληματισμούς και τις θέσεις 
τους για την επόμενη  μέρα της κρί-
σης, για το μέλλον της ευρωζώνης και 

γενικά για την πορεία της ευρωπαϊκής και διε-
θνούς οικονομίας ανέπτυξαν κορυφαία στελέ-
χη του Οίκου Αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Σε εκδήλωση με θέμα «Eurozone Sovereign 
Ratings: After the storm…» που οργάνωσε το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-
κωσίας (ΕΒΕΛ), μίλησαν  ο κ. Marko Mrsnik, 
Διευθυντής του Τμήματος Standard & Poor’s 
Sovereign Rating και ο κ. Frank Gill, Ανώ-
τερος Διευθυντής του Τμήματος Standard & 
Poor’s Sovereign Rating.

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

Στέλιος Αναστασιάδης ανάφερε ότι στη σημε-
ρινή οικονομική πραγματικότητα ο ρόλος και 
η επιρροή των διεθνών οίκων αξιολόγησης 

είναι πολύ σημαντικός, αφού με τις αξιολογή-
σεις τους επηρεάζουν τη θετική ή όχι εικόνα 
των επενδυτών, αλλά και ευρύτερα της κοινής 
γνώμης για επιχειρήσεις, για οργανισμούς 
ακόμα και για κράτη.

Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ο Πρόε-
δρος του ΕΒΕ Λευκωσίας είπε ότι το ΕΒΕΛ 
προγραμματίζει κι άλλες παρόμοιες εκδηλώ-
σεις για άλλα θέματα ευρύτερου δημόσιου 
ενδιαφέροντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
κομμάτων, κρατικοί αξιωματούχοι και μεγάλος 
αριθμός επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερό-
μενων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η PWC.

Επιχειρηματικό δείπνο ΕΒΕΛ με τον Οίκο Standard & Poor’s

Προβληματισμοί για το δημόσιο ρόλο της κρατικής γης
για το μέλλον της Κύπρου

Τ ους προβληματισμούς τους για το στρατηγικό δημόσιο ρόλο 
της Κρατικής Γης / ακίνητων για το μέλλον της Κύπρου και 
ειδικότερα των Κυπριακών πόλεων εξέφρασαν διάφοροι φο-

ρείς σε Διάσκεψη Τύπου στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. 

Στη Διάσκεψη Τύπου τέθηκαν οι εξής προβληματισμοί:

1. Η κρατική γη, ως πολύτιμο 
απόθεμα για το δημόσιο της ρόλο 
στις κυπριακές πόλεις. Κατά πόσο 
δηλαδή οι αποφάσεις που θα υιο-
θετηθούν από το Κράτος, αντιμετω-
πίζουν την κρατική γη ως πολύτιμο 
απόθεμα σε βάθος χρόνου, καθώς 
και τον τρόπο που θα αντιμετω-
πιστεί ώστε να διασφαλίσει τον 
εμπλουτισμό αυτού του αποθέματος 
μέσα από την εισαγωγή νέων πολι-
τικών που να εξυπηρετούν το δημό-
σιο συμφέρον.

2. Η κρατική γη,  ως εργαλείο υλο-
ποίησης Στρατηγικών Σχεδίων για 
την αναγέννηση των Κυπριακών πόλεων και αποφυγή αποσπασμα-
τικού χειρισμού της. Αυτό σχετίζεται με τη μοναδική ευκαιρία που 
έχει μπροστά της η κυπριακή κοινωνία σχετικά με τον ενεργό αστικό 
ρόλο που δύναται να επιτύχει η  κρατική γη  συνδέοντας την με ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο για την αναγέννηση και πρόοδο των κυπριακών 
πόλεων.  

3. Αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του δημόσιου διαλόγου για τη δια-
μόρφωση του ρόλου της κρατικής γης. Αυτό σχετίζεται με την ενδυ-

νάμωση, αλλά και διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για τη διαμόρφωση 
του ρόλου της κρατικής γης ως προς το μέλλον των κυπριακών πόλε-
ων και ειδικότερα της Λευκωσίας.

4. Αναγκαιότητα για πολεοδομικά εργαλεία που να συνδυάζουν 
παραμέτρους αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας 
και οικονομίας. Χρειάζεται άμεσα να εισαχθούν νέα εργαλεία που 
συνδυάζουν παραμέτρους αρχιτεκτονικής, αστικού σχεδιασμού, πο-

λεοδομίας και οικονομίας, που να γίνουν 
όχημα για το συλλογικό όραμα γύρω από 
το μέλλον του φυσικού και δομημένου πε-
ριβάλλοντος της Κύπρου.

5. Δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης 
της υφιστάμενης κατάστασης και του 
εύρους επιτυχίας των υφιστάμενων πο-
λεοδομικών πολιτικών. Αυτό σχετίζεται με 
την απουσία συστηματικής συλλογής, επε-
ξεργασίας και δημοσιοποίησης δεδομένων 
(αστικών, κοινωνικών και οικονομικών) σε 
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των 
Κυπριακών πόλεων.

Οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την πρωτοβουλία είναι αρχιτέ-
κτονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, το 
Δημαρχείο Λευκωσίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας, το Πολεοδομικό Συμβού-
λιο, η Τράπεζα Κύπρου, ο ΣΑΚ, ο ΣΠΟΛΜΗΚ, η Επιτροπή Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο 
Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων και η Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργο-
λάβων Κύπρου.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση των στελεχών 
του οίκου Standard & Poor’s

Στιγμιότυπο από τη Διάσκεψη Τύπου



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  l  Τεύχος 59  l  NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015      5

on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μ ε δωρεάν ξεναγήσεις σε μουσεία 
με μικρά λεωφορεία και το τρενάκι, 
περιπάτους στην παλιά Λευκωσία, 

ποδηλατικό γύρο στην πόλη και με αναβίωση 
της Παραδοσιακής Λαϊκής Τέχνης  γιόρτασε η 
Λευκωσία τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού. 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας διοργανώνει 
αυτές τις εκδηλώσεις με στόχο να προβληθεί 
ο πολιτισμός της  πρωτεύουσας, τόσο στους 
ντόπιους όσο και στους ξένους τουρίστες.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Οκτωβρί-

ου 2015, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, 
πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ξεναγήσεις στα 
μουσεία της Λευκωσίας (Κυπριακό Μουσείο, 
Λεβέντειος Πινακοθήκη, Μουσείο Τεχνών 
Μιχαλάκη και Λουκίας Ζαμπέλλα, Μουσεία 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λεβέντειο Δημοτικό 
Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Λα-
ϊκής Τέχνης, Μουσείο Ιστορικής Μοτοσικλέ-
τας, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας 
(ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη), Μουσείο 
Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τσιάπρα Πι-
ερίδη). 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ξεναγή-

σεις και περίπατοι στην παλιά Λευκωσία, δω-
ρεάν ξενάγηση με το τρενάκι και ποδηλατικός 
γύρος στην πόλη.

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας έγινε αναβί-
ωση της Παραδοσιακής Λαϊκής Τέχνης (από 
τις 10.00 -17.00) στην οδό Δημόνακτος, 
μπροστά από το Πολυεργαστηριακό Κέντρο 
της Χρυσαλινιώτισσας σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. 

Οι εκδηλώσεις στηρίχθηκαν από τον ΚΟΤ και 
ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με δωρεάν ξεναγήσεις σε μουσεία και περιπάτους στην παλιά 
πόλη γιόρτασε η Λευκωσία τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού 

Πέραν των 30.000 ατόμων 
επισκέφθηκαν το Nicosia Beer Fest

Π έραν των 30.000 ατόμων 
επισκέφθηκαν το Nicosia 
Beer Fest και πέραν των 

30.000 λίτρων μπύρας καταναλώθη-
κε.

Το Nicosia Beer Fest σημείωσε τερά-
στια επιτυχία, αφού ο κόσμος είχε την 
ευκαιρία να απολαύσει το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, πίνοντας μπύρα.!

Ακόμη, όσοι το επισκέφθηκαν είχαν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην 
κλήρωση μεγάλου διαγωνισμού της 
GERMANIA για δύο ταξίδια στη Γερ-

μανία.  Οι νικητές αναρτήθηκαν στην 
σελίδα του Φεστιβάλ στο facebook 
(www.facebook.com/NicosiaBeerFest)  
και στο Top Kinisis Travel.

Ο Δήμος Λευκωσίας, η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Λευκωσίας, το Εμπορικό 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσί-
ας και η C.K. MATRIX EXHIBITIONS 
PARTNERS LTD εκφράζουν τις ευ-
χαριστίες τους προς όλους τους χο-
ρηγούς του Φεστιβάλ, αλλά και στον 
κόσμο που το αγκάλιασε.

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις της Λευκωσίας για τη Διεθνή Ήμερα Τουρισμού

Στιγμιότυπο από το NIcosia Beer Fest


