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Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) 
φιλοξένησε για πρώτη φορά στη 

Λευκωσία την Ολομέλεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου των Μελών του Επιχειρημα-
τικού Οργανισμού των Ευρωπαϊκών Πρω-
τευουσών (Business European Capital 
Cities- BECC).

Τα Μέλη του Επιχειρηματικού Οργα-
νισμού συναντήθηκαν με τον Υπουργό 
Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη. Οι 
αντιπρόσωποι από όλες τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες ενημερώθηκαν από τον 
Υπουργό Οικονομικών για τις τελευταίες 
εξελίξεις της οικονομίας της Κύπρου κα-
θώς και για την προσπάθεια της Κυβέρνη-
σης να τοποθετήσει τη Λευκωσία στον Ευ-
ρωπαϊκό Χάρτη, ως ένα ελκυστικό κέντρο 
αναφοράς που παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες σε  ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία που δίδε-

ται ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης 
της Εκπαίδευσης για ανάδειξη της Κύ-
πρου ως εκπαιδευτικό κέντρο ανώτατης 
εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων σημείωσε 
ότι δίδεται προτεραιότητα για προσέλκυ-
ση ποιοτικών φοιτητών. 

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. 
Σωκράτης Ηρακλέους, που είναι και Αντι-
πρόεδρος του BECC, δήλωσε ότι τέτοιου 

είδους συναντήσεις αποτελούν εξέχουσας 
σημασίας για την Κύπρο και ιδιαίτερα τη 
Λευκωσία, αφού τοποθετούν τη χώρα μας 
στον χάρτη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι 
και προβάλουν την Λευκωσία ως σημείο 
αναφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο και 
την κατατάσσουν μαζί με τις υπόλοιπες 
πρωτεύουσες ως διακεκριμένο αναπτυσ-
σόμενο επιχειρηματικό κέντρο.

Συνάντηση των Μελών του Δ.Σ. του  Επιχειρηματικού 
Οργανισμού των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC) 

με τον Υπουργό Οικονομικών
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Τ α Μέλη του Επιχειρηματικού 
Οργανισμού BECC, στα πλαίσια 
της επίσκεψης τους στην Κύπρο 

για να συμμετάσχουν στην Ολομέλεια 
του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών 
του Επιχειρηματικού Οργανισμού των 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (Business 
European Capital Cities- BECC), πραγ-
ματοποίησαν επίσκεψη στον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη 
Συλλούρη. 

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βου-
λής ενημερώθηκε για τη λειτουργία του 
Οργανισμού, που στοχεύει, όπως εξήγη-

σε ο Πρόεδρος του BECC, κ. Jean-Louis 
Schilansky, στην ανταλλαγή εμπειριών 
για θέματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες. Τονίσθηκε, εξάλλου, εκα-
τέρωθεν η σημασία της διεξαγωγής συζή-
τησης, σε διάφορα επίπεδα, επί θεμάτων 
που απασχολούν τους πολίτες, καθώς και 
η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα και 
τις προκλήσεις που οι πολίτες αντιμετω-
πίζουν.

Κύριος στόχος του Επιχειρηματικού Ορ-
γανισμού των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 
(BECC)  είναι η προώθηση συνεργασιών 
σε ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη των πρωτευου-
σών. Ο ρόλος του Οργανισμού θεωρεί-
ται πολύ σημαντικός και αξιόλογος στην 
Ευρώπη, αφού ασχολείται με θέματα, 
προβλήματα και προκλήσεις που έχουν 
επιπτώσεις στις πρωτεύουσες όπως η 
οικονομία, τα αναπτυξιακά έργα, η με-
τανάστευση, η εκπαίδευση, η ανεργία, ο 
τουρισμός κ.α.

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Σω-
κράτης Ηρακλέους, συμμετείχε μαζί με 
την αποστολή και παρευρισκόταν στις συ-
ναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Ανταλλαγή απόψεων είχε η Αντιπροσωπεία του 
Επιχειρηματικού Οργανισμού των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών (BECC) με τον Πρόεδρο της Βουλής
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Τ ην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης 
ζήτησε το Εμπορικό Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) 

από τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης, κ. Ιωνά Νικολάου.

Σε παρουσία του Υπουργού κ. Νικολάου σε 
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ο 
ΕΒΕΛ, Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. 
Στέλιος Αναστασιάδης, τόνισε ότι για να κα-
ταστεί η Κύπρος χώρα παροχής υπηρεσιών, 
θα πρέπει να προωθηθεί η ταχύτερη απονο-
μή Δικαιοσύνης, ώστε να αποφεύγονται οι 
καθυστερήσεις και εκδίκαση των διαφόρων 
υποθέσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Νικολάου ανέ-
φερε ότι για την ταχύτερη απονομή της Δι-
καιοσύνης απαιτείται η μεταρρύθμιση του 
ευρύτερου δικαστικού συστήματος, η οποία 
άρχισε από το 2013. Στα πλαίσια της με-
ταρρύθμισης είπε εντάσσεται η δημιουργία 
Διοικητικού Δικαστηρίου, η λήψη Νομοθε-
τικών Μέτρων για να διευκολυνθεί η δια-
δικασία εκδίκασης αστικών και ποινικών 

υποθέσεων, η οριοθέτηση του δικαιώματος 
έφεσης επί αποφάσεων σε ενδιάμεσες αι-
τήσεις, κ.α.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι, με βάση 
τις διάφορες μελέτες και αποφάσεις για 
προώθηση της μεταρρύθμισης των Δικα-
στηρίων, ετοιμάσθηκε σχέδιο δράσης στο 

οποίο καταγράφονται όλες οι δράσεις και 
ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν. Τις 
ενέργειες αυτές επεξήγησε σε όλα τα Μέλη 
του ΔΣ που ήταν παρόντα στη Συνεδρία 
και τόνισε πως αυτές έχουν τροχοδρομηθεί 
προς υλοποίηση, με βάση συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα το 2020.

Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης ζητεί το ΕΒΕ Λευκωσίας
Συνάντηση με τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, 

κ. Ιωνά Νικολάου

Τ ο ΕΒΕΛ χαιρετίζει την πρόθεση της κυ-
βέρνησης για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των Δήμων.

Η εξέλιξη αυτή, αναφέρει το ΕΒΕΛ, θα έχει 
πολλαπλά οφέλη, αφού αφ’ ενός θα περι-
οριστεί ο πολυτεμαχισμός της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και αφ’ ετέρου θα υπάρξουν 
εξοικονομήσεις στον τρόπο λειτουργίας των 
Δήμων.

Με τη συνένωση Δήμων, προσθέτει το 
ΕΒΕΛ, θα καταστεί δυνατή και η προσφορά 
καλύτερων υπηρεσιών προς τους Δημότες, 
αφού θα εμπλουτιστούν υπηρεσίες και θα 
προωθούνται ενιαία αναπτυξιακά σχέδια.

Το ΕΒΕΛ, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 
βιωσιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
επισημαίνει ότι είναι αδιανόητο η Κύπρος 
να έχει τόσους πολλούς Δήμους που καλύ-
πτουν μικρές ομάδες του πληθυσμού.

Ειδικά για τους Δήμους της Μείζονος Λευ-
κωσίας, το ΕΒΕΛ υπογραμμίζει ότι η συ-
νένωση δυνάμεων θα δημιουργήσει πιο 

εύρωστους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, με μεγαλύτερες δυνατότητες πα-
ροχής υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας 
προς τους πολίτες. 

Αφού αναφέρει ότι η συνένωση Δήμων 
αποτελούσε πάγια θέση του ΕΒΕΛ για εκ-
συγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, τονίζει ότι θα αναμένει το τελικό 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης για να τοποθε-
τηθεί επί των λεπτομερειών του.

Τέλος, το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι οι νέες ρυθ-
μίσεις σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να οδηγήσουν σε αύξηση των επιβαρύνσε-
ων τόσο των επιχειρήσεων όσο και  των δη-
μοτών από δημοτικές φορολογίες.

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει τη μείωση των Δήμων
Στόχος μια βιώσιμη Τοπική Αυτοδιοίκηση με δυνατότητες μεγαλύτερης 

προσφοράς προς τους Δημότες
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Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Λευκωσίας και η Εται-
ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας υπο-
στηρίζουν την πεζοδρόμηση της οδού Κω-
στάκη Παντελίδη που ενώνει τις Πλατείες 
Ελευθερίας και Σολωμού. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί ότι πάνω από 
την Πλατεία Ελευθερίας, έργο σημαντικής 
αρχιτεκτονικής αξίας, δεν ενδείκνυται η δι-
έλευση αυτοκινήτων. Είναι και γι’ αυτό τον 
λόγο που η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής περιφέρειας Λευκωσίας 
χορήγησε το ποσό των 50.000 ευρώ για 
εξωραϊσμό των προσόψεων των κτιρίων κυ-
ρίως των διατηρητέων, και την αλλαγή των 
πινακίδων και τεντών ώστε να γίνουν ομοιό-
μορφες, επί της «Κωστάκη Παντελίδη».   

Πέραν τούτου στο σχέδιο βιώσιμης κινητι-
κότητας τόσο η οδός Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου που συνδέει την Πλατεία του ΟΧΙ 
με την Πλατεία Ελευθερίας όσο και η οδός 
Κωστάκη Παντελίδη προτείνονται για πεζό-
δρομοι. Η μετατροπή των οδών αυτών σε 

πεζοδρόμους θα συμβάλει σημαντικά στην 
αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της 
Λευκωσίας που έχει πληγεί από την ανά-

πτυξη εμπορικών κέντρων  στα προάστια, 
αλλά και στη βελτίωση της αισθητικής της 
πρωτεύουσας. 

Το ΕΒΕΛ και η ΕΤΑΠ Λευκωσίας υποστηρίζουν 
την πεζοδρόμηση της «Κωστάκη Παντελίδη»

Η πεζοδρόμηση της οδού θα συμβάλει σημαντικά στην αναζωογόνηση 
του εμπορικού κέντρου της Λευκωσίας

Σ ε πρόσφατη επίσκεψη στην 
Πλατεία Ελευθερίας, ο κύ-
ριος Σωκράτης Ηρακλέους, 

Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κι 
η κυρία Μυρτώ Αβραάμ, Λειτουρ-
γός Προώθησης στην ΕΤΑΠ Λευκω-
σίας, ξεναγήθηκαν στους χώρους 
της Πλατείας. Το έργο βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο κι έχουν ήδη 
διαμορφωθεί οι διάφοροι χώροι δρα-
στηριοτήτων στο κάτω μέρος της 
Πλατείας. 

Η Πλατεία ανάμεσα στ’ άλλα, θα έχει 
καφετέρια, παιδότοπο, καταστήματα. 
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσί-
ας (ΕΤΑΠ Λευκωσίας) θα έχει τη δια-
χείριση ενός καταστήματος στην Πλα-
τεία, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν πληρο-
φορίες κι ενημερωτικό υλικό για τη 
Λευκωσία και ταυτόχρονα να προμη-
θεύονται αναμνηστικά δώρα από την 
επίσκεψη τους στην πρωτεύουσα.

Με την ολοκλήρωση του Έργου, 
οι ντόπιοι κι οι ξένοι επισκέπτες θα 
μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικό 
χρόνο στους πολύ καλά διαμορφωμέ-
νους χώρους της Πλατείας.

Επίσκεψη ΕΒΕΛ και ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
στην Πλατεία Ελευθερίας
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Τ ο Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμε-
λητήριο Λευκωσίας 

(ΕΒΕΛ) χαιρέτισε με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση την υπογραφή 
της συμφωνίας για την ανέ-
γερση του νέου Αρχαιολογι-
κού Μουσείου, που έγινε υπό 
την παρουσία της Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, κ. Βασιλικής Ανα-
στασιάδου.

Η υπογραφή αποτελεί αναμ-
φίβολα σημαντική εξέλιξη για 
τον πολιτισμό του τόπου μας.

Το νέο Κυπριακό Μουσείο 
αποτελεί το κατ’ εξοχήν έργο 
που θα αναδείξει την ιστορία 
και την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά και θα αποτελέσει 
πόλο έλξης για ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες. Η υπο-
γραφή της συμφωνίας απο-
τελεί αναμφίβολα σημαντική 
εξέλιξη καθ’ότι ο ανεκτίμητος 
αρχαιολογικός μας πλούτος 
θα στεγάζεται πλέον σε ένα 
σύγχρονο και μοντέρνο χώρο. 

Καταλήγοντας, το ΕΒΕ Λευκω-
σίας χαιρετίζει όλες τις προ-
σπάθειες που γίνονται προς 
αυτή την κατεύθυνση για την 
προστασία και προβολή του 
πολιτισμικού μας πλούτου.

Σημαντική εξέλιξη για τον Πολιτισμό του τόπου μας  
η ανέγερσή του νέου αρχαιολογικού μουσείου 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει το ΕΒΕ Λευκωσίας

www.ncci.org.cy

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα 
του ΕΒΕ Λευκωσίας για όλα τα 
τελευταία επιχειρηματικά νέα
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H Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Λευκωσίας, κυ-

ρία Έλενα Τάνου συμμετείχε σε Συζήτηση 
με τίτλο ‘’Ένα νησί, Δύο προορισμοί;’’  η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας με πρωτοβουλία των φοιτητών 
του τμήματος ‘Φιλοξενίας, Τουρισμού και 
Αθλητικής Διοίκησης’.

Καλεσμένοι στη συζήτηση ήταν πρόσωπα 
με μεγάλη εμπειρία στον τουριστικό τομέα. 
Στόχος της διεξαγωγής της συζήτησης ήταν 
η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το του-
ριστικό προϊόν της Κύπρου και πως αυτό 
παραμένει ή διαφοροποιείται μέσα στα 
χρόνια. Ήταν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση 
καθώς ακούστηκαν πολλές απόψεις τόσο 
από τους καλεσμένους-ομιλητές όσο κι από 
τους φοιτητές. Μέσα από τη συζήτηση είχε 
εκφραστεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται 
για προβολή της Κύπρου με μία ενιαία ταυ-
τότητα, καθώς υπάρχουν σημαντικά εμπό-
δια, λόγω της διχοτόμησης του νησιού.

Μέσα από τη συζήτηση τονίστηκε επίσης η 
ανάγκη δημιουργίας συντονισμένων προ-
σπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό 
προϊόν της Κύπρου. Η προώθηση της Κύ-
πρου δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο στη 
βάση του δίπτυχου «Ήλιος & Θάλασσα» 
αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν κι άλλες 

μορφές τουρισμού όπως είναι για παρά-
δειγμα ο εκπαιδευτικός, ο ιατρικός, ο αθλη-
τικός τουρισμός κ.ά. Είναι σημαντικό για 
τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την 
Κύπρο να βιώνουν μια ποιοτική εμπειρία η 
οποία συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Συμμετοχή της ΕΤΑΠ Λευκωσίας σε 
Συζήτηση με τίτλο “ Ένα νησί, Δύο προορισμοί;”

Α ιμοδοσία διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας με την εταιρεία Παγωτά Πα-
παφιλίππου σε συνεργασία με την 

Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του συμπλέγ-
ματος Βιομηχανικών Ζωνών και Περιοχών 
Δυτικής Λευκωσίας που καλύπτει τη Βιομη-
χανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομη-
χανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική 
Ζώνη Μάμμαρι. Αυτή είναι η 15η χρονιά που 
διοργανώνεται αιμοδοσία από την οικεία το-
πική επιτροπή σε συνεργασία με την εταιρεία 
Παπαφιλίππου και το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Στην αιμοδοσία παρέστησαν οι κοινοτάρχες 
Κοκκινοτριμιθιάς και Παλιομετόχου οι οποίοι 
δήλωσαν την στήριξη τους στον ανθρωπιστι-
κό αυτό θεσμό. Ακολούθησε σύσκεψη στην 
οποία παρακάθησαν οι δύο κοινοτάρχες, ο 
πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής όπως και ο 
Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
στην οποία συζήτησαν τα τοπικά προβλήματα 
που επηρεάζουν τις Βιομηχανίες.

Αιμοδοσία του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις 
της Εταιρείας   P. & P. ICE CREAM.
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Παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο της ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
με το σύνθημα «Η Λευκωσία Αλλάζει Ταυτότητα!»

Μ ε το σύνθημα 
«Η Λευκωσία 
Αλλάζει Ταυ-

τότητα», η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας, διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα την 
παρουσίαση του νέου 
λογότυπου και την ανα-
νεωμένη ταυτότητα της 
Λευκωσίας.

Έντονες ενστάσεις για μετατροπή 
του «Φιλοξένια» σε Δικαστήρια

Έ ντονες ενστάσεις για μετατρο-
πή του ξενοδοχείου «Φιλοξέ-
νια» σε Δικαστήρια, εξέφρα-

σαν ο ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας και η ΕΤΑΠ 
Λευκωσίας.

Σε επιστολή που απέστειλαν στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, ο ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας και η 
ΕΤΑΠ Λευκωσίας αναφέρουν ότι:

• Το εν λόγω κτίριο αποτελεί μέρος του 
κτιριακού συμπλέγματος του ΑΞΙΚ και 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια κοινού προ-
γράμματος με τα Ηνωμένα Έθνη και το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας για τους εκ-
παιδευτικούς σκοπούς του Ινστιτούτου 
προωθώντας μάλιστα και απαλλοτρίωση 
γης. Άρα νόμιμα το κτίριο του Ξενοδοχεί-
ου Φιλοξένια ανήκει στο ΑΞΙΚ. Εάν αλ-
λάξει η χρήση του θα δοθεί δυνατότητα 
προσφυγών ενάντια στην Δημοκρατία που 
θα κοστίσουν εκατομμύρια ευρώ.

• Η χρήση του εν λόγω ιδιόκτητου χώ-
ρου από το ΑΞΙΚ θα βοηθήσει άμεσα στην 
κάλυψη των επείγουσων εκπαιδευτικών 
αναγκών του ΑΞΙΚ και την ποιοτική ανα-
βάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Ινστιτούτου. Όπως τονίστηκε στην 
Επιτροπή Ελέγχου υπάρχουν επείγουσες 

ανάγκες σε αίθουσες διδασκαλίας, χώ-
ρους πρακτικής εξάσκησης, διαλέξεων 
και οικοτροφείου. Γιατί να θεωρείται επεί-
γον το θέμα δημιουργίας δικαστηρίων και 
να μην θεωρείται επείγον θέμα η αναβάθ-
μιση του ΑΞΙΚ, το οποίο κατ’ επέκταση θα 
βοηθήσει την τουριστική βιομηχανία του 
τόπου;

• Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα από το ΑΞΙΚ για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς χωρίς ανάγκη μετατροπής του 
κάτι που θα απαιτηθεί σε περίπτωση με-
τατροπής του κτιρίου σε δικαστήριο. Γιατί 
να υπάρξει αυτή η δημόσια δαπάνη; Και 
ειδικά για ένα χώρο πέραν των 2000 τε-
τραγωνικών μέτρων, όπου η ανάγκη των 
δικαστηρίων είναι πολύ πιο μικρή. Στόχος 
θα έπρεπε να είναι η πλήρης αναβάθμιση 
του ΑΞΙΚ και μάλιστα άμεσα και όχι η πε-
ραιτέρω δαπάνη δημόσιου χρήματος για 
αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου σε απαλλο-
τριωμένη γη. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρ-

χουν άλλοι πιο συμβατοί χώροι και κτίρια 
για τη δημιουργία δικαστηρίων.

• Είναι τουλάχιστον ανήκουστο να εμπλέ-
κονται δικαστήρια και κατάδικοι με αλυσί-
δες δίπλα από φοιτητικές εγκαταστάσεις 
και χώρους συνεδρίων με συνέδρους από 
το εξωτερικό. Τι θα λένε οι ξένοι σύνεδροι 
όταν θα βλέπουν αυτήν την κατάσταση δί-
πλα από τον χώρο που θα συνεδριάζουν; 
Τι εικόνα θέλουμε να προβάλουμε για το 
μοναδικό μεγάλο συνεδριακό κέντρο της 
πρωτεύουσας; ΔΕΝ συνάδουν οι δύο αυ-
τοί χώροι. ΔΕΝ είναι συμβατοί. 

Και καταλήγουν με το εξής:

• Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία σοβα-
ρή προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγ-
χρονισμού του ΑΞΙΚ ώστε να βοηθηθεί η 
Τουριστική Βιομηχανία με αξιόλογα υπαλ-
ληλικά στελέχη. Και αντ’ αυτού  αυτή την 
στιγμή πάμε να υποβαθμίσουμε το ΑΞΙΚ 
και να πολεμήσουμε όλες αυτές τις προ-
σπάθειες. Η βιομηχανία ΥΠΟΦΕΡΕΙ από 
υποστελέχωση και αποφάσεις όπως αυτή 
της μετατροπής σε δικαστήρια μόνο προ-
κλητική μπορεί να την ονομάσει κάποιος. 
Τον πιο σημαντικό πυλώνα της οικονομίας  
της Κύπρου πρέπει να τον στηρίζουμε και 
όχι να τον πολεμούμε.

Επιστολή ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας και ΕΤΑΠ Λευκωσίας στην Κυβέρνηση
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Λευκωσίας 
στα πλαίσα συμμετοχής της στο 

Ευρωπαϊκό Έργο «Η συμβολή των Πολι-
τιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών 
στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρι-
σμό στην Ευρώπη»/ “Cultural and Creative 
Industries contribution to Cultural and 
Creative Tourism in Europe”    με ακρω-
νύμιο “Cult-CreaTE”, διοργάνωσε την 1η 
συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, 
στη Λευκωσία.

Το έργο Cult-CreaTE επιχειρεί να ενδυνα-
μώσει τον Δημιουργικό Τουρισμό, μέσα 
από την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και 
την ενδυνάμωση εργαλείων πολιτικής που 
ενισχύουν τις Δημιουργικές Βιομηχανίες. 
Ως Δημιουργικές Βιομηχανίες νοούνται οι 
εικαστικές, οπτικοακουστικές, παραστατι-
κές και εφαρμοσμένες τέχνες (ζωγραφι-
κή, γλυπτική, φωτογραφία, χειροτεχνίες, 
αρχιτεκτονική, θέατρο, χορός, μουσική 
γραφιστική, product design, web design, 
εκδόσεις λογισμικών & προγραμμάτων ηλε-
κτρονικών συστημάτων) καθώς επίσης και 
η λογοτεχνία και ό,τι σχετίζεται με την ανα-
παραγωγή της. Ο Δημιουργικός Τουρισμός 
θεωρείται μια νέα εκδοχή του πολιτιστικού 
τουρισμού με τεράστια δυναμική στην Ευ-
ρώπη και αλλού και με κύριο χαρακτηρι-
στικό της γνώρισμα την άμεση εμπλοκή και 
συμμετοχή των τουριστών στην δημιουρ-
γική διαδικασία παραγωγής πολιτιστικού 
/ τουριστικού προϊόντος. Ο Δημιουργικός 
Τουρισμός, απαντά στις ανάγκες των του-
ριστών για βίωση μοναδικών εμπειριών, 
τη γνωριμία της τοπικής κουλτούρας του 
προορισμού τους και την αλληλεπίδραση 
με ντόπιους. Αποτελεί πλέον προτεραιότητα 
αφού έχει αναγνωρισθεί η συμβολή του στη 
δημιουργία βιώσιμων αστικών χώρων, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην 
προώθηση της έξυπνης και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Περιφε-
ρειών καθώς επίσης και στη δυναμική που 
έχει για διαφοροποίηση του τουριστικού 
μοντέλου που υιοθετείται. 

Στο εταιρικό σχήμα με επικεφαλής το 
Vidzeme Tourism Association (Λετονία) 
συμμετέχουν, η Περιφέρεια του Veneto 
(Ιταλία), το Cork City Council (Ιρλανδία), 

το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανί-
ας του Pécs-Baranya (Ουγγαρία), η Εται-
ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Λευκωσίας (Κύπρος), το 
Dundee City Council (Αγγλία), η Περιφέ-
ρεια Kujawsko-Pomorskie (Πολωνία), o 
Δήμος Νάουσας (Ελλάδα) και το European 
Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο). 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Λευκωσίας συμμετείχε στην 
πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου που 
διοργανώθηκε στην Πάντοβα της Ιταλίας με 
θέμα τη συμβολή των Δημιουργικών Βιο-
μηχανιών στην ανάπτυξη του Δημιουργικού 
Τουρισμού. Σκοπός της συνάντησης ήταν 
η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας 
σχετικά με “εργαλεία” ενεργοποίησης των 
Δημιουργικών Βιομηχανιών.  Η ΕΤΑΠ Λευ-
κωσίας παρουσίασε το Pop Up φεστιβάλ 
που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δημο-
τικού Κέντρου Τεχνών ως ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα  κινητοποίησεις των Δημιουρ-
γικών Βιομηχανιών για προωτογενή παρα-
γωγή, προβολή και προώθησή τους, καθώς 
επίσης και ως εργαλείο με το οποίο οι δη-
μιουργικές Βιομηχανίες μπορούν να ενι-
σχύσουν τον Δημιουργικό Τουρισμό και να 
συμβάλουν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
που διαρκεί 54 μήνες, θα πραγματοποι-
ηθούν συνολικά 4 συναντήσεις τοπικών 
ομάδων υποστήριξης. Οι συναντήσεις στο-
χεύουν να ενημερώνουν τα μέλη αυτών των 

ομάδων για την πρόοδο του έργου και τις 
καινοτομίες που πρόκειται να υιοθετήσει. 
Αφετέρου, οι ίδιες οι ομάδες θα συνεισφέ-
ρουν μέσα από τις εμπειρίες, τις γνώσεις, 
τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει και 
τις ιδέες τους έτσι ώστε να προκύψουν 
προτάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων 
του έργου, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησής αλλά 
και μετά το πέρας του.  

Στην 1η τεχνική συνάντηση, συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας, Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, καθώς επίσης και εκπρό-
σωποι οργανισμών, πολιτιστικών εργαστη-
ρίων και καλλιτέχνες. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

h t t p s : / / w w w . i n t e r r e g e u r o p e . e u /
cultcreate/

Ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή των Πολιτιστικών 
και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και 

Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη»




