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Το ΕΒΕ Λευκωσίας στο Βερολίνο για
βιομηχανικό και εταιρικό branding
Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η ενημερωτική επίσκεψη του ΕΒΕ Λευκωσίας στο Βερολίνο
μεταξύ 25-27 Νοεμβρίου 2019. Η επίσκεψη
εντασσόταν στα πλαίσια προγράμματος κατάρτισης με θέμα «Branding - Creating, Building
and working on Brands for Enterprises and
Industries. Learning from German companies’
experience». Η προδιαγραφή του Προγράμματος
εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.

Πιο αναλυτικά σελ. 5
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Συγχαρητήρια στους νέους Υπουργούς
της Κυβέρνησης

Τ

ο ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει τα
θερμά του συγχαρητήρια στους
νέους Υπουργούς, αλλά και Επιτρόπους, οι οποίοι προέκυψαν μετά την
ανακοίνωση για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης στις αρχές του Δεκέμβρη από την
Προεδρία της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως Υπουργός Οικονομικών διορίζεται ο μέχρι τώρα
Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος
Πετρίδης.
Τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει ο μέχρι πρότεινος βουλευτής του
ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής.
Υπουργός Παιδείας στη θέση του Κώστα
Χαμπιαούρη διορίζεται ο μέχρι πρότεινος
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος
Προδρόμου και Υπουργός Μεταφορών στη
θέση της Βασιληκής Αναστασιάδη ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος.
Τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
αναλαμβάνει ο δικηγόρος Κυριάκος Κούσιος και Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το στέλεχος του ΔΗΣΥ, Πρόεδρος
Δ.Σ. ΟΝΕΚ Παναγιώτης Σεντώνας.
Εξ άλλου, με απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη, ο τέως Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης διορίζεται Επίτροπος

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και η τέως
αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος
αναλαμβάνει Επίτροπος Περιβάλλοντος.
Η διαβεβαίωση και ανάληψη καθηκόντων
των νέων Υπουργών πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου και οι νέοι Επίτροποι
ανέλαβαν καθήκοντα την επομένη, Τετάρτη
4 Δεκεμβρίου.
Την ίδια ημέρα, ανέλαβαν τα καθήκοντα
τους Επίτροποι Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών και Περιβάλλοντος, ο τέως Υπουργός
Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης και η τέως
Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος
Κλέλια Βασιλείου.

Online Ενημερωτική
Έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 &
Οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ. 22 889600
Φαξ. 22 667433
E-mail: reception@ncci.org.cy
Website: www.ncci.org.cy
Δημοσιογραφική επιμέλεια
και τεχνική επεξεργασία

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, 2003,
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ. 22 342005
Φαξ. 22 342006
Ε-mail: info@fmw.com.cy
Website: www.fmw.com.cy

Π

Ανακαινισμένα τα γραφεία
του ΕΒΕ Λευκωσίας

λήρως ανακαινισμένα είναι πλέον τα γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας, τα οποία στεγάζονται
στον 7ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του
ΚΕΒΕ.
Η συνολική ανακαίνιση του κτηρίου δεν
ήταν απλά διακοσμητική. Ήταν ανακαίνιση
εκ βάθρων και περιλαμβάνει τα πάντα σε
κάθε λεπτομέρεια: ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, ενεργειακή απόδοση, λειτουργικότητα, δομημένη καλωδίωση, υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμούς, επίπλωση,
ασφάλεια και αισθητική. Από το παλαιό
κτίριο παρέμεινε μόνο ο σκελετός.
Η μοντέρνα αρχιτεκτονική, η λειτουργική
δομή αλλά και οι κορυφαίες τεχνολογικές
υποδομές που έχουν εγκατασταθεί, έχουν

σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού. Πλέον εργάζονται όλοι μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό
περιβάλλον προσφέροντας επιπλέον μια
αξιοπρεπή φιλοξενία στον κάθε καλεσμένο
και επισκέπτη.
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Η μεγάλη ποδηλατική εκδήλωση της Λευκωσίας,
‘’Ride the Capital’’ και πάλι μαζί μας

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος
για 5η συνεχή χρονιά η ποδηλατική εκδήλωση «Ride
the Capital» που διοργανώνεται από
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας. Την
Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες, πήραν τα ποδήλατά τους
και ακολούθησαν δύο μοναδικές ποδηλατικές διαδρομές οι οποίες τους προσέφεραν μοναδικές εμπειρίες.
Η πρώτη διαδρομή με τίτλο “Family
Route” συνδιοργανώθηκε φέτος με το
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, το ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας, με σκοπό την ανάδειξη του
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της
Λευκωσίας.
H οικογενειακή διαδρομή “Family
Route” άρχισε με μικρή περιήγηση στο
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας
και ακολούθησε ποδηλατική ξενάγηση
στην εντός των τειχών πόλη.
Η ξενάγηση περιελάμβανε οκτώ σταθμούς σε ιστορικά μνημεία και πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία ξεναγού που
παρείχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες
στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έκπληξη
σε κάθε σταθμό αποτέλεσε η παρουσία
ενός αντιγράφου από τις συλλογές του
Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, το οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανακαλύψουν και να συνδέσουν με τον χώρο.
Σ’ αυτήν τη διαδρομή παρεχόταν η δυνατότητα σε άτομα με ειδικές αναπηρίες
και μειωμένη όραση να συμμετάσχουν
με ειδικά διαμορφωμένα ποδήλατα. Επίσης, προσφέρονταν δωρεάν ποδήλατα
σε όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν
αλλά δεν διέθεταν το δικό τους ποδήλατο.
Σημείο Εκκίνησης: Λεβέντειο Δημοτικό
Μουσείο Λευκωσίας / Διαδραστική ξενά-

Συνέχεια σελ. 4
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Συνέχεια από σελ.3
γηση Πολιτιστικοί σταθμοί:
• Καστελιώτισσα • Εκκλησία
Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας •
Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου • Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας • Παγκύπριο Γυμνάσιο •
Πύλη Αμμοχώστου • Τέμενος
Μπαϊρακτάρη• Τελικός προορισμός: Λεβέντειο Δημοτικό
Μουσείο Λευκωσίας
Με την ολοκλήρωση της διαδρομής, το Καραϊσκάκειο
Ίδρυμα διεξήγαγε στο χώρο
του μουσείου εθελοντική δειγματοληψία για εγγραφή νέων
εθελοντών δοτών μυελού των
οστών με στοματικό επίχρισμα.
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας στο Βερολίνο για
βιομηχανικό και εταιρικό branding
Μ

ε εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η
ενημερωτική επίσκεψη του ΕΒΕ
Λευκωσίας στο Βερολίνο μεταξύ 2527 Νοεμβρίου 2019 . Η επίσκεψη εντασσόταν
στα πλαίσια προγράμματος κατάρτισης με θέμα
«Branding - Creating, Building and working on
Brands for Enterprises and Industries. Learning
from German companies’ experience». Η προδιαγραφή του Προγράμματος εγκρίθηκε από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις με διακεκριμένους επαγγελματίες και ομιλητές στον χώρο
του branding όσο και επισκέψεις σε βιομηχανίες
/ επιχειρήσεις για την στρατηγική του Branding.
Μέσα από τις διαλέξεις και επισκέψεις οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αποτυπώσουν τη σημασία του branding που είναι μια διαδικασία για να
δοθεί ‘νόημα’ σε συγκεκριμένες εταιρείες/οργανισμούς /προϊόντα/ υπηρεσίες με τη δημιουργία
και διαμόρφωση ενός brand στην αντίληψη του
καταναλωτή. Έγινε επίσης ξεκάθαρο με τον πιο
εμφαντικό τρόπο ότι η διαφήμιση και μάρκετιγκ
αποτελούν ένα μικρό μέρος της όλης διαδικασίας
branding.
Επίσης σημαντική ήταν η αναφορά στην εξέλιξη
των αγορών και οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις,
όπως για παράδειγμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες
όπου οι κατασκευαστές οχημάτων εξελίσσονται
σε mobility provides.
Η εταιρική στρατηγική και η στρατηγική branding
πρέπει να κινούνται παράλληλα και να επιτυγχάνουν και οι δύο τους εταιρικούς στόχους, καθώς
το brand, η καινοτομία και η ανάπτυξη είναι συνυφασμένες. Γι’αυτό πολλές φορές το branding έχει
επιδράσεις από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού
της εταιρικής στρατηγικής, αλλά και στον σχεδιασμό των ίδιων των προϊόντων ή υπηρεσιών.
Επισκέψεις
Πολύ αξιόλογες ήταν οι επισκέψεις σε βιομηχανίες όπως η Florida-Eis, μια από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη που έχουν μηδενικές εκπομπές αεριού και στηρίζουν το brand τους στον
σεβασμό για την οικολογία και το περιβάλλον .
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήταν η επίσκεψη σε
φορείς που ασχολούνται με το branding περιφερειακών προϊόντων και ο συσχετισμός με την ευρύτερη Στρατηγική branding του Βερολίνου.
Διαλέξεις
Εξαιρετικές ήταν οι διαλέξεις από ειδικούς σε
θέματα branding που κάλυψαν διάφορες πτυχές
του αντικειμένου όπως Στρατηγική Branding, Βι-

Από την επίσκεψη στην βιομηχανία Florida Eis

Στιγμιότυπο από τη διάλεξη του Καθ. Michael Hafner του Πανεπιστημίου του
Βερολίνου με θέμα το Branding linked to research

Στιγμιότυπο από τη διάλεξη με τον Jorg Dohmen, επικεφαλής του Brand and
Customer Institutes, BMW Group
ομηχανικό Branding , branding σε σχέση με την
έρευνα, brand design και εταιρική ταυτότητα,
branding μέσα από ψηφιακά κανάλια, branding
περιφερειών και περιφερειακών προϊόντων και
νέοι τομείς branding.
Εντυπωσιακές ήταν οι παρουσιάσεις των Jörg
Dohmen, Head of Brand and Customer Institutes
της BMW Group που ανέπτυξε το θέμα «Brand

Development: The BMW experience» και την
πελατοκεντρική στρατηγική του ομίλου, του
Sacha Moser, ιδρυτή της Foundry Berlin με
θέμα «Brand Design, Brand development and
corporate identity» και του Καθ. Michael Hafner
του Πανεπιστήμιου του Βερολίνου με θέμα
«Branding linked to research».
Τεύχος 73 l Δεκέμβριος 2019
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Από τη συνάντηση του κ. Κορνηλίου με το Διοικητικό Συμβούλιο στα Γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας

Συντονισμός για τα Ευρωπαϊκά Θέματα

Σ

υνάντηση με τον Πρέσβη
Κορνήλιο Κορνηλίου, Γενικό
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, είχε το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΒΕ Λευκωσίας στη συνεδρία του
στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Προεδρεύων της συνεδρίας, κ. Κώστας Ζορπάς, αφού καλωσόρισε τον κ.
Κορνηλίου, τόνισε ότι όλοι προσβλέπουν στην υιοθέτηση μιας καινούργιας
προσέγγισης για θέματα ευρωπαϊκών
υποθέσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις και να μην τρέχουμε πίσω από τις

εξελίξεις, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές
νομοθεσίες, οδηγίες, κανονισμοί, κλπ.
Ο κ. Κορνηλίου αναφέρθηκε στην ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης και
στην πολυετή θητεία του στις Βρυξέλλες. Ανέφερε επίσης ότι σαν Κύπρος,
αντιληφθήκαμε πόσο σημαντική είναι η
συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 όταν αναλάβαμε την προεδρία της ΕΕ. Ο κ. Κορνηλίου συνέχισε
λέγοντας ότι πλέον είμαστε σε θέση να
αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην
ΕΕ νοουμένου ότι μπορούμε να αντα-

ποκριθούμε με στους κανόνες της ΕΕ
όπως αυτές ακολουθούνται και από τις
υπόλοιπες χώρες - μέλη.
Στη συνέχεια ο κ. Κορνηλίου αναφέρθηκε σε κάποια σημαντικά θέματα που
αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ
όπως είναι το Brexit, κλιματικές αλλαγές και ψηφιοποίηση.
Τέλος, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να
εξευρεθεί μηχανισμός για την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ
της υπηρεσίας του και του Επιμελητηρίου.

www.ncci.org.cy
Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα
του ΕΒΕ Λευκωσίας για όλα τα
τελευταία επιχειρηματικά νέα
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Τουριστική «ένεση» με νέα ξενοδοχεία
στη Λευκωσία
Eπτά νέα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα και τρία rebranding
αναβαθμίζουν το τουριστικό της προφίλ

Τ

ο ξενοδοχειακό λίφτινγκ της πρωτεύουσας που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται και
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει το αναχρονιστικό τουριστικά πρόσωπο της Λευκωσίας.
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι των
ξενοδοχείων. Επτά νέες προσθήκες, και
τρία rebranding- αυτό του Holiday Inn που
θα γίνει Wyndam Grand, το πρώην Hilton
που έγινε Landmark, και πρόσφατα η αλλαγή του Hilton Park σε Hilton, είναι ανάμεσα
στις δυνατές αλλαγές που συντελούνται.
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν το Radisson
Blu στην Σαλαμίνος, το ξενοδοχείο μπουτίκ
28 ορόφων στην λεωφόρο Μακαρίου, το
εξαώροφο στην οδό Στασίνου, το νέο ξενοδοχείο στην Έγκωμη σχεδόν απέναντι από
το Hilton Nicosia, το Maralia Hotel πάνω
από τον Θεοφανίδη, το νέο ξενοδοχείο που
ανεγείρεται στον χώρο του Παντοπωλείου.
Εκτιμάται δε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια
θα προστεθούν πάνω από χίλιες ξενοδοχειακές κλίνες στην πρωτεύουσα, κάτι που θα
ενισχύσει σημαντικά την πρωτεύουσα στην
προσέλκυση τουρισμού και θα της δώσει
πόντους κυρίως στον τομέα του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού.
Σημαντικό κομμάτι στην νέα σελίδα που
ανοίγεται, θα δώσει και η εξεύρεση επενδυτή για διαχείριση του συνεδριακού κέντρου
«Φιλοξενία». Σύμφωνα με τον υφυπουργό
Τουρισμού Σάββα Περδίο, αυτή την περίοδο και τους επόμενους μήνες, είναι σε διαδικασία προετοιμασίας των όρων εντολής
για εξεύρεση επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να το ενοικιάσει και να το λειτουργήσει,
αυστηρά ως συνεδριακό κέντρο. Νεότερα
για το θέμα αναμένονται τους πρώτους 3-4
μήνες του 2020, οπότε θα είναι έτοιμοι οι
όροι εντολής του διαγωνισμού.
Χαμηλές οι επιδόσεις
Η κατάταξη της Λευκωσίας και γενικότερα
της Κύπρου στον τομέα του συνεδριακού

και επιχειρηματικού τουρισμού, δείχνει ότι
ως χώρα πρωτίστως, έχουμε πολύ δρόμο
να διανύσουμε στην συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού. Σύμφωνα με την έκθεση
ICCA 2018 (International Congress and
Convention Association), η οποία καταγράφει τους τοπ προορισμούς για τον επιχειρηματικό τουρισμό, η Κύπρος καταγράφεται
στην 63η θέση παγκοσμίως, με 37 συνέδρια ετησίως, ενώ στην Ευρώπη κατατάσσεται 32η από το σύνολο των 41 χωρών. Σε
επίπεδο πόλεων, η Λεμεσός κατατάσσεται
στην 180η θέση διεθνώς με 16 συνέδρια,
και 92η στην Ευρώπη.
Συγκρίνοντας την κατάταξη σε σχέση με
το 2017, αυτό που καταγράφεται είναι
σημαντική άνοδος της Λεμεσού μέσα σε
ένα χρόνο, αφού ανέβηκε από την 103η
θέση ευρωπαϊκά στην 92η και 26 θέσεις
πιο πάνω σε σχέση με την αξιολόγηση του
2017. Αναμένεται δε ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την λειτουργία του καζίνο το 2021, σε αντίθεση με την Λευκωσία
η οποία καταγράφει μεγάλη πτώση. Ενώ το
2017 ήταν στην 124η θέση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και στην θέση 248 παγκόσμια, το
2018 έπεσε στην θέση 272 με εννέα συνέδρια και στη θέση 132 στην Ευρώπη ένα

χρόνο μετά.
Βήματα προόδου
Η άφιξη διεθνών brands στην Λευκωσία
αλλάζει το τουριστικό προφίλ της Κύπρου
και την βάζει στον χάρτη τουριστών, οι
οποίοι είναι πελάτες του εν λόγω brand
στο εξωτερικό. Για παράδειγμα ένας πελάτης της- μέλος του Loyalty programme της
Wyndham θα επιλέξει πιο εύκολα να επισκεφθεί το Wyndham που θα ανοίξει στο
πρώην Holiday Inn. «Είναι ενθαρρυντικό
ότι υπάρχει αυτή η ανάπτυξη και πρόκειται
για ανάπτυξη την οποία χρειαζόταν η Λευκωσία», σχολιάζει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, τονίζοντας ωστόσο
ότι χρειάζεται προσοχή καθότι βασίζονται
σε διαφορετικό προφίλ τουρισμού από αυτό
που συνηθίζει να προσελκύει η Κύπρος.
«Δεν πρέπει να εξετάζουμε με τον ίδιο
φακό τις επενδύσεις στις παραλίες με τις
επενδύσεις στην πρωτεύουσα». Αναλύοντας τις επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε μη
παραλιακές πόλεις ο κ. Περδίος ανάφερε
ότι στην ουσία πρόκειται για επένδυση στο
κομμάτι του Real Estate και όχι κατ΄ ανάγκη στον τομέα των ξενοδοχείων. Επιπλέον,
αυτά τα ξενοδοχεία θα δραστηριοποιούνται
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ολόχρονα, και όχι εποχικά, τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκ των πραγμάτων αυτά τα
ξενοδοχεία θα στηρίζονται στον επιχειρηματικό και συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος τουλάχιστον στην Λευκωσία, ενισχύεται
από την λειτουργία τραπεζικών ιδρυμάτων
και κυβερνητικών κτηρίων. Αυτό είναι κάτι
που προσδίδει μια σταθερότητα στις τιμές,
οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε
εξωγενείς εξελίξεις και συγκυρίες στον τομέα του τουρισμού.
Εξελίξεις στην Έγκωμη
Η έντονη δραστηριότητα στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία παρατηρείται σε δύο περιοχές.
Στο κέντρο της Λευκωσίας, και στην Έγκωμη, όπου έρχεται σχεδόν απέναντι από το
πεντάστερο Hilton Nicosia (Hilton Park),
ένα νέο τετράστερο ξενοδοχείο από την
εταιρεία Doms Group Ltd, ενισχύοντας την
δυναμική της περιοχής στην διοργάνωση

εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων και συνεδρίων. Η ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει
επιχειρηματικό τουρισμό αλλά και να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις, αποτελείται
κυρίως από 144 δωμάτια, εστιατόρια, bars,
γυμναστήριο, σπά, και αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.
Το τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο έχει εμβαδόν 3.418 m2 ενώ το
εμβαδόν του κτηρίου θα καλύπτει το 38%
(1.301 m2) του συνολικού εμβαδού του
τεμαχίου. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
του έργου, όπως καταγράφονται στην μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
για την κατασκευή του θα χρειαστεί να κατεδαφιστεί μέρος (περίπου 330m2) οικοδομής η οποία υπάρχει μέσα στο τεμάχιο
γης. Το μέρος που θα παραμείνει, θα διαχωριστεί σε υπόγειο, ισόγειο και μεσοπάτωμα (συνολικά 1500 m2). Το νέο κτήριο

θα επεκταθεί με υπόγειο (1.600 m2) και
12 ορόφους. Στο υπόγειο χωροθετούνται
54 χώροι στάθμευσης και βοηθητικές χρήσεις του ξενοδοχείου (μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, πλυντήρια, server
rooms, wc, δωμάτιο ασφαλείας, χώροι
προσωπικού κτλ).Στο ισόγειο χωροθετείται
η είσοδος – lobby, καθιστικά, μπαρ, υπηρεσίες, και εστιατόριο με κουζίνα. Στο μεσοπάτωμα χωροθετούνται οι χώροι ευεξίας
(γυμναστήριο, σπα κτλ), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώροι διοίκησης και αποθήκες. Στο μηχανολογικό όροφο τοποθετείται
μηχανολογικός εξοπλισμός, εξωτερικός χώρος δεξιώσεων και αίθουσα συνεδριάσεων.
Της Μαρίας Ηρακλέους
* το άρθρο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 4 Δεκεμβρίου
2019

Ευρωπαϊκός αέρας στη Στασικράτους

Έ

χοντας νέα αισθητική και με
ευρωπαϊκή αίγλη, άνοιξε για
το κοινό τμήμα του εμπορικού
δρόμου της Στασικράτους στη Λευκωσία,
καθώς επίσης οι οδοί Μνασιάδου και Ζήνας Κάνθερ. Μεγάλες προσδοκίες μετά την
ερήμωση των μαγαζιών τους έχουν αναπτύξει οι καταστηματάρχες, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα στον «Φ» ως μια θυσία για
την οποία θα ανταμειφθούν στο μέλλον.
Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, πέραν από 40
μαγαζιά έκλεισαν για πάντα ή με σκοπό να
μεταφερθούν, ενώ άλλα χρειάστηκε να βάλουν προσωρινά λουκέτο. Πάντως, θετικές
ήταν οι πρώτες εντυπώσεις από τα σημεία
που παραδόθηκαν. Πλέον οι προσδοκίες
είναι να προχωρήσει ο διάκοσμος, να μπει
πράσινο και φυσικά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα της τελικής παράδοσης, αλλά
και η επιθυμία να ακολουθήσει μια σπουδαία γιορτή όταν θα παραδοθεί ολόκληρο
το έργο.
Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Στασικράτους,
Νότης Παναγιώτου, τα έργα ξεκίνησαν πριν
από ενάμιση χρόνο και ο αντίκτυπος ήταν
μεγάλος για όλα τα καταστήματα. «Πέραν
από 40 μαγαζιά έκλεισαν οριστικά ή μεταφέρθηκαν καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη τα

έργα. Όταν οι εκσκαφείς ήρθαν μπροστά
από το δικό μου, όπως και πολλοί άλλοι,
αναγκάστηκα να το κλείσω για διάστημα πέντε μηνών». Όπως σημείωσε, σε αυτές τις
περιπτώσεις η κίνηση των πωλήσεων έπεσε
σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 90%.
Ένα από τα προβλήματα, όπως σημείωσε
ο κ. Παναγιώτου, είναι ότι η συμφωνία για
την ολοκλήρωση του έργου δεν προέβλεπε
να γίνει τμηματικά. Αυτό έφερε την ερήμωση, ενώ παράλληλα και λόγω καιρικών
ή και άλλων συνθηκών, σημειώθηκαν καθυστέρησης. «Αγοράστηκαν λάθος καπάκια για τα φρεάτια. Οι πλάκες ήταν πολύ
βαριές και τοποθετούνται δύσκολα, το μηχάνημα για τα μάρμαρα, επίσης, δεν ήταν
το σωστό. Επιπλέον, όταν ξεκίνησαν ήταν
περίοδος έντονων βροχοπτώσεων. Μικρά
πράγματα που μετακίνησαν την παράδοση

του έργου, τρεις μήνες αργότερα», είπε και
πρόσθεσε: «Υπάρχουν κάποια λάθη και κάποια προβλήματα που θα διορθωθούν στη
συνέχεια. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ήδη
πάρα πολύ ωραίο και αναμένεται να γίνει
ακόμη καλύτερο. Για παράδειγμα, η κατάσταση θα βελτιωθεί όταν θα τοποθετηθούν
τα 300 δέντρα κατά μήκος του δρόμου,
όταν θα μπουν τα μπαγκάκια και τα φώτα
και όταν θα τοποθετηθούν τα σιντριβάνια
αλλά και τα λουλούδια και τα αναρριχητικά
φυτά». Τόνισε, τέλος, ότι αναμένουν από
τον δήμο, μια σπουδαία γιορτή για το άνοιγμα ολόκληρης της οδούς Στασικράτους τον
Απρίλιο. «Περιμένουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάτι πάρα πολύ ωραίο».
Πάντως, όπως αναφέρουν πληροφορίες του
«Φ», ο δήμος επανεξέτασε και ενέκρινε την
τμηματική παραλαβή του έργου, μετά από
αιτήματα των καταστηματαρχών. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του δήμου, θα τελειώσει
τον Μάρτιο του 2020.
Της Δήμητρας Ψύλλου
* το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο Philenews
στις 12 Δεκεμβρίου 2019
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