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Ο ι μεγάλες αναπτύξεις και τα 
σημαντικό έργα υποδομής που 
γίνονται τελευταία, τόσο από 

το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, 
δημιουργούν ένα νέο πρόσωπο για τη 
Λευκωσία. Αυτό ανέφερε ο Προέδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) κ. Στέλιος Ανα-
στασιάδης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των Μελών του Επιμελητηρίου 
της πρωτεύουσας.

Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης, είναι πλέ-
ον γεγονός ότι η Λευκωσία αναπτύσσεται 
με γρήγορους σύγχρονους ρυθμούς για 
να καταστεί μια σύγχρονη πόλη, που δεν 
έχει τίποτα να ζηλέψει από μια αντίστοιχή 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

Η πρωτεύουσα, τόνισε ο κ. Αναστασι-
άδης, περνά σε μια άλλη νέα φάση, με 
βασικά χαρακτηριστικά τη δημιουργία 
νέων υποδομών, νέων ποιοτικών έργων 
και γενικά την ανάπτυξη της ως κέντρο 
επιχειρήσεων, έρευνας, καινοτομίας, εκ-
παίδευσης και υγείας.

Την ίδια ώρα χαιρέτισε τη συμπλήρωση 
των έργων ανάπλασης της περιοχής της 
Αρχιγραμματείας και δήλωσε με ικανο-
ποίηση την προώθηση του νέου Αρχαιο-
λογικού Μουσείου στο χώρο του παλαι-
ού νοσοκομείου Λευκωσίας και του νέου 
κτηρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στο λόφο της ΠΑΣΥΔΥ. Έκανε αναφορά 
για τις αναβαθμίσεις στο Εμπορικό Τρίγω-
νο Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου 
και στην Ομήρου, την ανάπλαση οδικών 
αρτηριών στην Αγλαντζιά, στη Λεωφόρος 
Κυριάκου Μάτση και στη Λεωφόρο Καλλι-
πόλεως. Πρόσθεσε πως ο εξωραϊσμός και 
αναβάθμιση των πεζόδρομων στην εντός 
των τειχών περιοχή, η ολοκλήρωση των 

εργασιών του Δημοτικού Θεάτρου και η 
παράδοση του νέου Δημαρχείου Λευκω-
σίας αποτελούν πλέον γεγονός.

Ιδιαίτερης σημασίας είπε, είναι  το Κέ-
ντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέ-
λιος Ιωάννου» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στα 
ερευνητικά και ακαδημαϊκά δρώμενα, το 
νέο κτίριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας & 
Γενετικής Κύπρου καθώς και η ανέγερση 
του μεγαλύτερου πλανητάριο της Ανατο-
λικής Μεσογείου στην περιοχή Ταμασού.

Ο κ. Αναστασιάδης, εξήρε επίσης και τη 
συμβολή του ιδιωτικού τομέα που ανταπο-
κρίθηκε άμεσα στις εξελίξεις και ανάλαβε 
αξιόλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η 
ανέγερση νέων επιβλητικών κτιρίων υψη-
λής Αρχιτεκτονικής, η δημιουργία νέων 
ξενοδοχειακών κλινών και φοιτητικών 
εστιών, η έλευση μεγάλων ξένων εταιρει-
ών και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες, 
αναμφίβολα συμβάλουν στο όραμα μας 
για μετατροπή της πρωτεύουσας σε ένα 
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σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο, με κε-
ντρικό άξονα το γνωστό “Headquartering”.

Ιδιαίτερα δικαιωμένο είναι το ΕΒΕΛ από 
το γεγονός ότι από το 2016 ανέπτυξε 
πρωτοβουλία για ανάδειξη της Λευκωσί-
ας ως Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και 
Καινοτομίας στα πρότυπα των Innovation 
Districts που υπάρχουν στο εξωτερικό. Η 
σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας 
και Καινοτομίας, αποτελεί σημαντικότατη 
εξέλιξη για το οικοσύστημα έρευνας και 
καινοτομίας και εξαίρει το διορισμό του 
κ. Φίλιππου Πατσαλή ως επικεφαλής του 
Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στον τομέα του πολιτι-
σμού, ο κ Αναστασιάδης τόνισε ότι η Λευ-
κωσία με τα τόσα πολλά και μοναδικά αρ-
χαιολογικά αξιοθέατα και μουσεία της θα 
πρέπει να αναδείξει ακόμη περισσότερο 
το πολιτιστικό πρόσωπο της και συγχάρη-
κε την ΕΤΑΠ Λευκωσίας για την ανάληψη 
δράσης προώθησης των μουσείων και πο-
λιτιστικών χώρων της Λευκωσίας.

 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί 

και στις προκλήσεις που καλείται η Λευ-
κωσία να αντιμετωπίσει με τα νέα δεδο-
μένα.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πρόβλημα 
που εμφανίζεται πλέον σε ανησυχητικό  
βαθμό  και αφορά στην εξεύρεση προσω-
πικού από τις επιχειρήσεις και σημείωσε 
ότι Μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας αδυνατούν 
να βρουν εργαζόμενους για τεχνικά επαγ-
γέλματα ή/και ανειδίκευτους εργάτες στο 
εμπόριο, στη βιομηχανία και στην εστία-
ση. Ζήτησε όπως η κυβέρνηση παρέχει 
διευκολύνσεις για την εισαγωγή ξένου 
εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, 
τουλάχιστον στους τομείς όπου δεν υπάρ-
χει ενδιαφέρον από Κύπριους ή/και Ευ-
ρωπαίους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σοβαρό θέμα 
που αντιμετωπίζει η Λευκωσία με το κυ-
κλοφοριακό. Αυτή τη στιγμή η Λευκωσία 
χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, κυρίως λόγω του αδρανούς 
βόρειου βραχίωνα της και της αύξησης 
των οχημάτων. Το πρόβλημα στις ώρες 
αιχμής σε κάποιες συγκεκριμένες περιο-
χές είναι τεράστιο και τόνισε ότι πρέπει 
τάχιστα να βρεθούν λύσεις. Πρότεινε λύ-
σεις όπως η δημιουργία τραμ και περι-
φερειακού οδικού άξονα γύρω από την 
πόλη, νέες μονοδρομήσεις εντός της πό-
λης καθώς και εμπλουτισμό του οδικού 

δικτύου με νέες αρτηρίες. Όπως είπε 
ότι οφείλουμε να προβούμε σε σοβαρές 
επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές με 
βάση το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικό-
τητας της Λευκωσίας.

Τέλος, αναφερόμενος στη δράση του ΕΒΕ 
Λευκωσίας, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι 
το Επιμελητήριο αναλαμβάνει σειρά πρω-
τοβουλιών τόσο εντός όσο και εκτός Κύ-
πρου, καταθέτει δημόσιες προτάσεις, πα-
ρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο, λαμβάνει  
μέρος σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνά-
ξεις για την επιχειρηματικότητα, προωθεί 
τις σχέσεις του με τα Επιμελητήρια άλλων 
χωρών και γενικά έχει ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας με τα επιχειρηματικά κέντρα 
αποφάσεων του εξωτερικού.

Χαιρετισμούς στη Συνέλευση απηύθυναν 
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκο-
τρύπης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κων-
σταντίνος Γιωρκάτζης και ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ κ. Χριστοδουλος Ε. Αγκαστινιώτης.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση τίμησαν με 
την παρουσία τους Αρχηγοί ή εκπρόσωποι 
κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές, Δήμαρ-
χοι, Επίτροποι, Προέδροι Οργανισμών, 
Ανώτερα Στελέχη της Δημόσιας Υπηρε-
σίας, επιχειρηματίες και Μέλη του ΕΒΕ 
Λευκωσίας.

Χαιρετισμούς στη Συνέλευση απηύθυναν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 
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Ομιλία Προέδρου ΕΒΕ Λευκωσίας 
Στέλιου Αναστασιάδη στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση

Κ 
ύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύ-
ριε Δήμαρχε Λευκωσίας, αγαπητά 
μέλη του Επιμελητηρίου μας, φίλες 

και φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε 
στη φετινή ετήσια γενική συνέλευση του Επιμε-
λητηρίου Λευκωσίας, η οποία συμπίπτει με ενδι-
αφέρουσες εξελίξεις, τόσο για την οικονομία  όσο 
και για την ανάπτυξη της πόλης μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία 
είναι θετικές και σίγουρα πολύ καλύτερες από 
τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικό της 
καλής πορείας της οικονομίας είναι η άνοδος του 
ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 4% του ΑΕΠ και η 
επαναφορά της Κύπρου  στην επενδυτική βαθ-
μίδα, γεγονός που αναβαθμίζει τη διεθνή εικόνα 
της χώρας μας και ενισχύει τις προσπάθειες για 
προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων.  
Μάλιστα είναι γεγονός ότι η σημαντική βελτίωση 
που παρατηρείται αφορά τόσο τη δημόσια όσο 
και την ιδιωτική οικονομία. Όσον αφορά τα δη-
μόσια οικονομικά, εκφράζουμε την ικανοποίησή 
μας για την κατάρτιση πλεονασματικού προϋπο-
λογισμού για το 2019 και για τη συγκράτηση των 
δημοσίων δαπανών που αφορούν στη λειτουργία 
του κράτους. 
Προς την ορθή κατεύθυνση κινούνται το εμπό-
ριο, οι εξαγωγές, η βιομηχανία, η ναυτιλία, τα 
ακίνητα και κυρίως οι νέοι τομείς της οικονομίας 
μας, όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η υψηλή 
τεχνολογία,  η ιατρική, η εκπαίδευση και άλλοι. 
Σημειώνουμε τη θετική πορεία των εγχώριων 
εξαγωγών οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα  1,2 δισ. 
ευρώ. Η Λευκωσία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τα θέματα βιομηχανίας καθώς στην επικράτεια 
της έχει τις περισσότερες υποδομές σε βιομηχα-
νικές περιοχές  και Ζώνες και για αυτό χαιρε-
τίζουμε την  προσπάθεια του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
προώθηση μια νέας Βιομηχανικής Πολιτικής.
Σημειώνουμε επίσης με ικανοποίηση τις επιδό-

σεις του τουριστικού τομέα, ο οποίος τα τελευταία 
χρόνια μας εκπλήσσει ευχάριστα. 
Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει τη δημιουργία Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού και ελπίζει ότι θα συμπεριλάβει 
και τη Λευκωσία στις προτεραιότητες του, διότι 
η πρωτεύουσα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση 
από πλευράς διεθνούς προβολής ως τουριστικός 
προορισμός.

ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ωστόσο, η βελτίωση της οικονομίας, καθώς και 
η προοπτική για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
δημιουργεί και κάποιες αναμενόμενες παρενέρ-
γειες στον επιχειρηματικό κόσμο. Αναφερόμαστε 
συγκεκριμένα στο πρόβλημα που εμφανίζεται 
πλέον σε ανησυχητικό  βαθμό  και αφορά στην 
εξεύρεση προσωπικού από τις επιχειρήσεις, γε-
γονός που υπονομεύει τυχόν νέες επενδύσεις και 
εμποδίζει την παραπέρα ανάπτυξη του συνόλου 
της οικονομίας. Ήδη, μέλη μας αδυνατούν να 
βρουν εργαζόμενους για τεχνικά επαγγέλματα ή/
και ανειδίκευτους εργάτες στο εμπόριο, στη βιο-
μηχανία, στην εστίαση και αλλού.

Ζητούμε από την κυβέρνηση  διευκολύνσεις για 
την εισαγωγή ξένου εργατικού δυναμικού από 
τρίτες χώρες, τουλάχιστον στους τομείς όπου δεν 
υπάρχει ενδιαφέρον από Κύπριους η/και Ευρω-
παίους πολίτες και ιδιαίτερα σήμερα όπου οι επι-
χειρήσεις προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικές 
με προοπτική ανάπτυξης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Την πορεία σημαντικής ανάπτυξης της χώρας 
ακολουθεί και η πρωτεύουσα, η οποία λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της, δεν είχε την ταχεία ανάκαμ-
ψη που παρουσίασαν οι παραλιακές πόλεις της 
Κύπρου.
Σήμερα και με τη συμβολή του Επιμελητηρίου 
μας, η Λευκωσία φαίνεται να περνά σε μια άλλη 
νέα φάση, με βασικά χαρακτηριστικά τη δημι-
ουργία νέων υποδομών, νέων ποιοτικών έργων 
και γενικά την ανάπτυξη της ως κέντρο επιχει-
ρήσεων, έρευνας, καινοτομίας,  εκπαίδευσης και 
υγείας.
Στα πλαίσια αυτά, αναμένουμε εναγωνίως την 
συμπλήρωση των έργων ανάπλασης της Πλατεί-
ας Ελευθερίας. Πληροφορούμαστε ότι το επίπεδο 
σημείο της γέφυρας και οι γύρω δρόμοι αναμέ-
νεται να παραδοθούν στο κοινό στο τέλος του 
χρόνου, ενώ οδεύει στο τέλος και το επίπεδο της 
τάφρου.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Την ίδια ώρα, χαιρόμαστε που επιτέλους οι επί-
μονες παραστάσεις και του ΕΒΕΛ για ανάπλαση 
της περιοχής της Αρχιγραμματείας, προχωρούν 
προς υλοποίηση. 
Στα ίδια πλαίσια δηλώνουμε την ικανοποίηση 
μας για την προώθηση του νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου 
Λευκωσίας και του νέου κτηρίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στο λόφο της ΠΑΣΥΔΥ.
Επίσης, χαιρετίζουμε τις αναβαθμίσεις στο Εμπο-
ρικό Τρίγωνο Μακαρίου – Στασικράτους – Ευα-
γόρου που  ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου 
2018. 
Άλλα έργα που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται στη 
Λευκωσία και αναμένουμε ότι θα προσφέρουν 
στην ανάπτυξη την πόλης είναι η ανάπλαση οδι-
κών αρτηριών, όπως στην Αγλαντζιά, η λεωφό-
ρος Κυριάκου Μάτση, η λεωφόρος Καλλιπόλεως, 
ο εξωραϊσμός και αναβάθμιση των πεζόδρομων 
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στην εντός των τειχών περιοχή, η ολοκλήρωση 
των εργασιών του Δημοτικού Θεάτρου, η παρά-
δοση του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας και άλλα.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι  το Κέντρο Πληρο-
φόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου που θα αποτελεί σημείο 
αναφοράς στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά δρώ-
μενα, όπως επίσης η ανέγερση των νέων κτηρι-
ακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής 
αλλά και η ολοκλήρωση της μελέτης των νέων 
κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής.
Προωθείται επίσης το νέο κτίριο του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ,το οποίο θα 
ανεγερθεί δίπλα από τις υφιστάμενες του εγκα-
ταστάσεις και θα αποτελέσει ένα υπερσύγχρονο 
ερευνητικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας.
Τέλος στη Λευκωσία και πιο ειδικά στην περιοχή 
Ταμασού, αναμένεται να ανεγερθεί το μεγαλύτε-
ρο πλανητάριο της Ανατολικής Μεσογείου. Στα 
μέσα  Σεπτεμβρίου έγινε κατάθεση του θεμέλιου 
λίθου και αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το 2020. 
Επίσης προωθείται η ένταξη και δεύτερου ακινή-
του στην εντός των τειχών πόλη για τις ανάγκες 
του Κέντρου Αριστείας RISE (Ερευνητικό Κέντρο 
στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή Συστήματα και 
τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες) μαζί με την Παλιά 
Δημοτική Αγορά.
Η Λευκωσία έχει ανάγκη αυτά τα έργα υποδομής 
για να μπορέσει να αναπνεύσει και να αναδείξει 
τις μεγάλες δυνατότητες της ως μια σύγχρονη 
πόλη. Με την ευκαιρία καλούμε τους Λευκωσι-
άτες να δείξουν υπομονή στην αναπόφευκτη τα-
λαιπωρία που θα υποστούμε.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο ιδιωτικός τομέας με την σειρά του ανταποκρί-
θηκε άμεσα στις πιο πάνω εξελίξεις και ανάλαβε 
αξιόλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η ανέγερ-
ση νέων επιβλητικών κτιρίων υψηλής Αρχιτεκτο-
νικής, η δημιουργία νέων ξενοδοχειακών κλινών, 
η έλευση μεγάλων ξένων εταιρειών και άλλες ση-
μαντικές πρωτοβουλίες, αναμφίβολα συμβάλουν 
στο όραμα μας για μετατροπή της πρωτεύουσας 
σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο, με κε-
ντρικό άξονα το γνωστό “Headquartering”.
Στο ξενοδοχειακό τομέα προγραμματίζονται ερ-
γασίες ριζικής ανακαίνισης και πλήρους αποκα-
τάστασης στο πρώην Holiday Inn στη Λευκωσία 
με στόχο την επαναλειτουργία, με νέα ταυτότητα, 
του γνωστού ξενοδοχείου. Παρατηρούνται επίσης 
με ικανοποίηση και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλί-
ες για boutique ξενοδοχεία. (πρώην ΖΟΟ)
Με εκπληκτικό ρυθμό συνεχίζουν οι εργασίες 
ανέγερσης του ψηλότερου κτηρίου της Λευκω-
σίας, η κατασκευή του 360, του κτηρίου που θα 

κοσμεί τη λεωφόρο Μακαρίου, στο κέντρο της 
πρωτεύουσας, ενώ ολοκληρώνεται τo Central 
Park Residence επί της Ευαγόρου και προχω-
ρούν το πολυώροφο κτίριο επί της Φώτη Πίττα, 
τα νέα γραφεία την Eurobank καθώς και άλλα  
σημαντικά  κτήρια. 
Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα έργα επέκτασης του 
Mall of Cyprus που αναμένεται να ολοκληρωθούν 
αρχές του 2019 ενώ τον επόμενο μήνα η Λευκω-
σία θα αποκτήσει ακόμα ένα μοντέρνο εμπορικό 
κέντρο το Nicosia Mall στην Λακατάμια, παρά 
τον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Κοκκινοτρι-
μιθιάς. 
Θεαματικός είναι και ο ρυθμός ανέγερσης νέων 
φοιτητικών εστιών, που προσφέρουν ψηλών 
προδιαγραφών διαμονή για 1300 φοιτητές σε 
μοντέρνους, ευχάριστους και πλήρως εξοπλισμέ-
νους χώρους.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφερθούμε 
στην πολύ πετυχημένη πορεία που είχε μέχρι 
στιγμής η αίτηση της Λευκωσίας στο διαγωνισμό 
για ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νε-
ολαίας για το έτος 2021. Η υποψηφιότητα, με 
τίτλο Greater Nicosia κατατέθηκε από το Δήμο 
Αγλαντζιάς με τη στήριξη των Δήμων Λευκωσίας 
και Στροβόλου, της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, του ΕΒΕ 
Λευκωσίας και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών και βρίσκεται στους πέντε φιναλίστ. 
Η τυχόν  ανάδειξη της ως νικήτρια πόλη, θα έχει 
για την ευρύτερη Λευκωσία σημαντικά οικονομι-
κά και άλλα οφέλη.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η Λευκωσία 
αλλάζει όψη. Με τα έργα και τις υποδομές που 
βρίσκονται σε εξέλιξη θα καταστεί μια σύγχρονη 
πόλη. Θα γίνει πνεύμονας βιώσιμης ανάπτυξης 
και έμπνευση δημιουργίας. Θα αποτελεί καμάρι 
για τους πολίτες της και πόλο έλξης για τους επι-
σκέπτες της.
Ως ΕΒΕΛ πιστεύουμε ότι η Λευκωσία έχει τερά-
στιες δυνατότητες στους τομείς της επιχειρημα-
τικότητας, έρευνας και καινοτομίας και του πο-
λιτισμού. Και οι τρεις αυτοί τομείς μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέ-
κτημα για τη Λευκωσία, η οποία (παρά το διαμοι-
ρασμό της λόγω της τουρκικής κατοχής), μπορεί 
να καταστεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την 
Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ως ΕΒΕ Λευκωσίας νοιώθουμε δικαιωμένοι για 
το γεγονός ότι από το 2016 αναπτύξαμε  πρω-
τοβουλία για ανάδειξη της Λευκωσίας ως Περι-
φέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας στα 
πρότυπα των Innovation Districts που υπάρχουν 
στο εξωτερικό. Την πρωτοβουλία για την ανά-
δειξη της Λευκωσίας ως Περιφέρεια Γνώσης, 
Έρευνας και Καινοτομίας  στηρίζουν με την 
υπογραφή σχετικής Χάρτας Συνεργασίας πέραν 
των 35 φορέων, οργανώσεων και  ιδρυμάτων 
που δραστηριοποιούνται στη Λευκωσία και περι-
λαμβάνουν Δημοτικές Αρχές, τα 5 πανεπιστήμια, 
νοσοκομεία,  ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις 
τεχνολογίας καθώς και κυβερνητικές υπηρεσίες. 
Ο τομέας αυτός έχει δώσει μια σημαντική τόνωση 
στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της 
Λευκωσίας. Οι υποδομές  στη Λευκωσία που σχε-
τίζονται με θέματα  Γνώσης, Έρευνας και Καινο-
τομίας ενισχύονται καθημερινά με θεαματικούς 
ρυθμούς, όπως επίσης  και οι υποστηρικτικές 
υπηρεσίες.    
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει και στηρίζει την 
απόφαση της κυβέρνησης για σύσταση Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία 
αποτελεί σημαντικότατη εξέλιξη για το οικοσύ-
στημα έρευνας και καινοτομίας στον τόπο μας 
και εξαίρει το διορισμό του κ. Φίλιππου Πατσαλή 
ως επικεφαλής του Συμβουλίου. 
Ως ΕΒΕΛ πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδιωχθεί 
η σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις.  
Γι’ αυτό θα πρέπει να μελετηθούν από την κυ-
βέρνηση τρόποι, όπως για παράδειγμα παροχή 
φορολογικών κινήτρων, που να ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία έρευνας και επιχειρήσεων καθώς και 
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μέτρα στήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων 
ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την ίδια ώρα πιστεύουμε ότι η Λευκωσία με τα 
τόσα πολλά και μοναδικά αρχαιολογικά αξιοθέ-
ατα και μουσεία της θα πρέπει να αναδείξει το 
πολιτιστικό πρόσωπο της. Σε μια εποχή, όπου ο 
πολιτισμός ενδιαφέρει όλο και περισσότερο κό-
σμο, δεν μπορούμε να έχουμε αναξιοποίητο αυτό 
το θησαυρό της Λευκωσίας, που θα ενισχύσει 
και την κουλτούρα και τον τουρισμό της πόλης 
μας. Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η πολιτιστική όψη της 
πρωτεύουσας μπορεί να καταστεί το διαβατήριο 
για να την προωθήσουμε διεθνώς ως πολιτιστικό 
προορισμό για ξένους επισκέπτες. Συγχαίρουμε 
γι’αυτό την ΕΤΑΠ Λευκωσίας για την ανάληψη 
δράσης προώθησης των μουσείων και πολιτιστι-
κών χώρων της Λευκωσίας στην Κύπρο και το 
εξωτερικό μέσω της κοινής καμπάνιας “Meet 
Nicosia Meet Culture”.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Για να πετύχουμε, όμως, το κεντρικό στόχο της 
αναβάθμισης της Λευκωσίας, θα πρέπει να λύ-
σουμε και τα σοβαρά προβλήματα της, κυριότε-
ρο των οποίων είναι το κυκλοφοριακό. Αυτή τη 
στιγμή η Λευκωσία χαρακτηρίζεται από έντονη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως λόγω του 
αδρανούς βόρειου βραχίωνα της και της αύξησης 
των οχημάτων. Το πρόβλημα στις ώρες αιχμής σε 
κάποιες συγκεκριμένες περιοχές είναι τεράστιο 
και πρέπει τάχιστα να βρεθούν λύσεις για να μην 
παραλύσει όλη η πόλη. 
Ως ΕΒΕΛ, έχουμε αναλάβει πολλές πρωτοβου-
λίες και προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις για 
το κυκλοφοριακό. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία 
τραμ και περιφερειακού οδικού άξονα γύρω από 
την πόλη, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην απά-
βλυνση του κυκλοφοριακού. Ακόμα, προτείνουμε 
νέες μονοδρομήσεις εντός της πόλης καθώς και 
εμπλουτισμό του οδικού δικτύου με νέες αρτη-
ρίες. 
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προβούμε από 
τη μια σε σοβαρές επενδύσεις στις δημόσιες 
μεταφορές με βάση το Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Κινητικότητας της Λευκωσίας (αύξηση γραμμών 
και συχνότητες λεωφορείων, βελτίωση στάσεων, 
κλπ) και από την άλλη να φροντίσουμε όπως οι 
νέοι δρόμοι που θα γίνουν να είναι έτσι δομημέ-
νοι, ώστε να είναι φιλικοί στη χρήση λεωφορεί-
ων, αλλά και στους ποδηλάτες και τους πεζούς.

Αιχμή του δόρατος του κυκλοφοριακού αποτελεί 
το τραμ του οποίου η εγκατάσταση και λειτουργία  
θα αποσυμφορήσει σημαντικά το πρόβλημα και 
θα οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης των δημό-
σιων μεταφορών κατά 8%. Είναι ο μόνος τρόπος 
για να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα 
που αναμένεται να πλήξει τη Λευκωσία μέχρι το 
2023 οπότε τα αυτοκίνητα θα ακινητοποιούνται 
σε ώρες αιχμής αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα 
επίλυσης του προβλήματος. Το τραμ μπορεί επί-
σης να αποτελέσει ένα ισχυρό μέτρο οικοδόμη-
σης εμπιστοσύνης με την προέκταση του προς 
την κατεχόμενη Λευκωσία ενθαρρύνοντας τη συ-
νεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές σε διάφορα 
επίπεδα.
Δυστυχώς, και παρά τις πιέσεις του ΕΒΕΛ και άλ-
λων φορέων, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όλα 
αυτά παραμένουν μόνο στα χαρτιά, με αποτέλε-
σμα να βιώνουμε καθημερινά την ταλαιπωρία της 
τροχαίας κίνησης. Οι πρόσφατες ενέργειες της 
Τροχαίας για απάβλυνση του προβλήματος είναι 
καλοδεχούμενες αλλά δεν επιλύουν οριστικά το 
θέμα.
Στα ίδια πλαίσια είναι και το θέμα με τις νησί-
δες σε εμπορικούς δρόμους. Οι νησίδες «σκοτώ-
νουν» την εμπορικότητα, ενώ διίστανται οι από-
ψεις κατά πόσο προλαμβάνουν  δυστυχήματα. 
Κατά τη γνώμη του ΕΒΕΛ θα είναι καλύτερα να 
μειωθεί το όριο ταχύτητας σ΄ αυτούς τους δρό-
μους και να ενισχυθεί η αστυνόμευση. 
Το ΕΒΕΛ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να 
εστιάσουν σ’αυτό το μεγάλο πρόβλημα της Λευ-
κωσίας, που λέγεται κυκλοφοριακό, γιατί απει-
λεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη για τους δημότες και 
τους επισκέπτες της Λευκωσίας. Το ΕΒΕΛ, κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου και δηλώνει έτοιμο 
για διάλογο, ώστε να προωθηθούν άμεσα λύσεις.

ΔΡΑΣΗ ΕΒΕΛ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Το ΕΒΕΛ, για να προωθήσει το όραμα του τόσο 
για την Κύπρο, όσο και για τη Λευκωσία, ανα-
λαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών τόσο εντός όσο 
και εκτός Κύπρου. 
Στο εσωτερικό οργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε 
συνέδρια και ειδικές εκθέσεις, προωθούμε την 
επίλυση των προβλημάτων των μελών μας, πα-
ρεμβαίνουμε για αναβάθμιση των βιομηχανικών 
περιοχών και ζωνών, προχωρούμε με σύγχρο-
νους τρόπους ενημέρωσης των μελών μας και 
γενικά είμαστε συνεχώς δίπλα στις επιχειρήσεις 
της Λευκωσίας για κάθε θέμα που τις αφορά. 

Επίσης, καταθέτουμε δημόσιες προτάσεις, πα-
ρεμβαίνουμε στο δημόσιο διάλογο για θέματα 
που μας αφορούν και έχουμε στενές σχέσεις με 
την κυβέρνηση, τη Βουλή και άλλους αρμόδιους 
φορείς του κράτους για προώθηση των θεμάτων 
του επιχειρηματκού κόσμου.
Στο εξωτερικό, λαμβάνουμε μέρος σε διεθνείς 
και ευρωπαϊκές συνάξεις για την επιχειρηματικό-
τητα ή για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν 
την οικονομία, προωθούμε τις σχέσεις μας με 
Επιμελητήρια άλλων χωρών και γενικά έχουμε 
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα επιχειρηματι-
κά κέντρα αποφάσεων του εξωτερικού.
Στις προσπάθειες μας αυτές έχουμε δίπλα μας το 
φίλο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού Γιώργο Λακκοτρύπη και τους 
συνεργάτες του, τους οποίους ευχαριστούμε για 
τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία. Ακό-
μα, έχουμε άριστη συνεργασία με τους φίλους 
Υπουργούς  Οικονομικών, Εσωτερικών, Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, το Δήμαρχο Λευκωσίας φίλο 
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τους Δημάρχους της 
Μείζονος Λευκωσίας τους οποίους ευχαριστούμε 
καθώς και όλα τα συναρμόδια κυβερνητικά τμή-
ματα.
Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου στους Αντιπροέδρους και στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μας για τις συνεχείς 
προσπάθειες τους καθώς και στο προσωπικό και 
στους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΒΕΛ για την 
επίπονη εργασία τους προς εξυπηρέτηση των με-
λών μας. 
Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στο φίλο Πρόεδρο 
του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη και όλους 
τους συναδέλφους στην Εκτελεστική Επιτροπή 
αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Το ΕΒΕΛ, στέκει συνεχώς δίπλα από τις επιχειρή-
σεις - μέλη του και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και 
στο μέλλον. Είμαστε ένας ζωντανός αναπτυξιακός 
φορέας που ενισχύει τον Επιμελητηριακό Θεσμό, 
στηρίζει την οικονομία της Κύπρου και μεριμνά 
για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Λευκωσίας.
Καλώ τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας 
να μείνει δίπλα στο Επιμελητήριο μας. Καλώ τις 
επιχειρήσεις της πρωτεύουσας να συνεχίσουν με 
τον ίδιο δυναμισμό το δημιουργικό τους έργο. 
Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία 
σας και σας διαβεβαιώνω ότι εμείς ως Διοικητι-
κό Συμβουλιο του ΕΒΕΛ θα είμαστε πάντα δίπλα 
σας.
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Κ 
ύριε Υπουργέ, φίλε Πρόεδρε του 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας, αγαπητά 
μέλη, φίλες και φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σή-
μερα εδώ για να χαιρετίσω την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Όπως γνωρίζετε, το Επιμελητήριο Λευκωσίας 
είναι η μεγάλη μου αγάπη, αφού διετέλεσα μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του και αργό-
τερα Πρόεδρος του, αρχίζοντας βασικά από το 
ΕΒΕΛ την Επιμελητηριακή μου δράση. Φέτος 
είναι η πρώτη συνέλευση του Επιμελητηρίου 
Λευκωσίας στην οποία παρευρίσκομαι ως νέος 
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ και αυτό έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για μένα.
 
Και αυτό, γιατί μου δίνει ευκαιρία να ξαναέρθω 
σε επαφή με τα μέλη του ΕΒΕΛ με τα οποία μας 
συνδέουν πολλά. Προσωπικά, πιστεύω ότι το 
ΚΕΒΕ πρέπει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο 
απλό μέλος, στον επιχειρηματία και στην επιμε-
λητηριακή οικογένεια. Ως νέος Πρόεδρος δίνω 
ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό το θέμα, οπότε το 
ΚΕΒΕ είναι στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Παρά τα διάφορα προβλήματα και τις όποιες 
αντικειμενικές ή υποκειμενικές δυσκολίες, η 
οικονομία εξελίσσεται πολύ θετικά. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης κινείται στα επίπεδα του 4% του 
ΑΕΠ, τα δημοσιονομικά έχουν σχεδόν εξυγιαν-
θεί, ο νέος προϋπολογισμός είναι πλεονασμα-
τικός, ο τουρισμός παρουσιάζει αξιοζήλευτη 
αύξηση, ο τομέας των ακινήτων ανακάμπτει, η 
επιχειρηματικότητα αποκτά ξανά το δυναμισμό 
της και γενικά η οικονομία βρίσκεται σε πλήρη 
δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα τονίζω τη μεγάλη σημασία που έχει η 
επαναφορά της Κύπρου στην επενδυτική βαθμί-
δα, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της 
οικονομίας μας και συμβάλλει στην προσέλκυση 
νέων επενδύσεων.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν έχουν ξεπεραστεί 

εντελώς. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχί-
ζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πονοκέφαλο 
για όλους μας. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη του 
ΚΕΒΕ, ο τραπεζικός τομέας χρήζει περαιτέρω 
εξυγίανσης. Την ίδια ώρα το ΚΕΒΕ μελετά τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Εστία, το οποίο αντικειμε-
νικά ομιλούντες έχει και αδυναμίες.

Η κρίση που βιώσαμε πρόσφατα με τον Συνερ-
γατισμό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι τράπεζες έχουν 
ανάγκη από περισσότερη και αυστηρότερη επο-
πτεία και μεγαλύτερη εναρμόνιση και προσαρ-
μογή με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρ-
νησης.

Δυστυχώς, τα προβλήματα των τραπεζών έχουν 
αρνητική αντανάκλαση και πάνω στον επιχειρη-
ματικό κόσμο, αφού δυσκολεύουν την ομαλή 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, που αποτελεί 
βασικό συστατικό της ανάπτυξης.

Το ΚΕΒΕ ανησυχεί ιδιαίτερα από την αύξηση 
του δημόσιου χρέους που μετά τα όσα συνέβη-
σαν στον Συνεργατισμό, εκτοξεύθηκε και πάλι 
κοντά στο 110% του ΑΕΠ. Εισήγηση μας είναι 
όπως το δημόσιο χρέος τεθεί υπό στενή παρακο-
λούθηση, με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος 
αποπληρωμής, ώστε σταδιακά να μειωθεί.

Ακόμα ανησυχούμε από την έκταση της γρα-
φειοκρατίας, τις στρεβλώσεις στο δημόσιο το-
μέα, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας, την καθυστέρηση στην προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων και γενικά την αδυναμία του 

κράτους να συμβαδίσει με τις ανάγκες της οι-
κονομίας και τους σχεδιασμούς του ιδιωτικού 
τομέα. Όλα αυτά καθυστερούν τις επενδύσεις, 
θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη και ποδηγετούν 
την οικονομία.

Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και τις απα-
ράδεκτες κινητοποιήσεις προνομιούχων ομάδων 
εργαζομένων του δημοσίου, οι οποίες ναρκο-
θετούν την ομαλή λειτουργία του κράτους και 
επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία.

Τα όσα είδαμε στη σύγκρουση της κυβέρνη-
σης με τους εκπαιδευτικούς είναι πρωτόγνωρα 
και απαράδεκτα. Δεν είναι δυνατόν δημόσιοι 
λειτουργοί με τόσο υψηλούς μισθούς και τόσα 
ωφελήματα, να εκβιάζουν την κυβέρνηση και 
την κοινωνία, κάνοντας κατάχρηση του δικαιώ-
ματος των απεργιακών μέτρων.

Το ΚΕΒΕ δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτά τα φαι-
νόμενα και αυτές τις συμπεριφορές. Ο ιδιωτικός 
τομέας που έβαλε τους ώμους του για να βγει η 
οικονομία από την κρίση, δεν μπορεί να ανεχθεί 
τα καπρίτσια του οποιουδήποτε θέλει δήθεν να 
προστατεύσει τα «κεκτημένα» του.

Η νοοτροπία των εκβιασμών πρέπει να σταματή-
σει. Σεβόμαστε το δικαίωμα της απεργίας, αλλά 
όχι σε αδικαιολόγητα και άκρατα αιτήματα.

Το ΚΕΒΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν 
να διακινδυνεύσει την ανάπτυξη και τη θετική 
εξέλιξη της οικονομίας. Είμαστε αποφασισμένοι 
να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο αυτό που πε-
τύχαμε με τις θυσίες του λαού, με την τεράστια 
συμβολή του ιδιωτικού τομέα και τη συναίνεση 
των κοινωνικών εταίρων.

Καλούμε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα να στα-
θεί στο ύψος των περιστάσεων και να σταματή-
σει να βλέπει μόνο τα στενά συμφέροντα των 
μελών του.

Ανησυχίες εκφράζουμε και για το ΓεΣΥ. Οι πρό-
σφατες διαφωνίες των εμπλεκομένων δείχνουν 
ότι ο διάλογος που έγινε δεν είναι επαρκής. 

Εμείς, ως ΚΕΒΕ, δώσαμε τη συγκατάθεση μας 

Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη 
στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Λευκωσίας
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στο ΓεΣΥ, αλλά με προϋποθέσεις. Χωρίς την αυ-
τονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και την 
αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού του δεν 
θα υπάρξει ομαλή εφαρμογή του.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Το ΚΕΒΕ πέραν της συνολικής προσφοράς του 
στην οικονομία και της στήριξης που προσφέ-
ρει στον επιχειρηματικό κόσμο, ενισχύει και τη 
δική του θέση και τις δικές του υπηρεσίες. Στα 
πλαίσια αυτά, σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι 
προχωρούμε σε πλήρη ανακαίνιση, του κεντρι-
κού κτιρίου του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, (στο οποίο 
στεγάζεται και το ΕΒΕΛ) ώστε να καταστεί ένας 
σύγχρονος και λειτουργικός χώρος για τους 
εργαζόμενους και τους επισκέπτες του. Ήδη, 
άρχισαν οι εργασίες και σύντομα το ΚΕΒΕ, 
αλλά και το ΕΒΕ Λευκωσίας θα διαθέτουν ένα 
μοντέρνο κτίριο με υψηλές προδιαγραφές λει-
τουργικότητας. 

Εκτός αυτών, ενισχύουμε τις εμπορικές αποστο-

λές μας στο εξωτερικό, σχεδιάζουμε νέα προ-
γράμματα, εμπλουτίζουμε την ενημέρωση των 
μελών μας και γενικά δημιουργούμε τις συνθή-
κες για περισσότερη στήριξη των επιχειρήσεων 
– μελών μας.

Στόχος μας είναι όπως το ΚΕΒΕ συνεχίσει να εί-
ναι ένας σύγχρονος και ευέλικτος αναπτυξιακός 
οργανισμός που θα στηρίζει την κυπριακή οικο-
νομία και θα στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία.  

Την ίδια ώρα εκφράζω τη μεγάλη ικανοποίη-
ση του ΚΕΒΕ για την ανάπτυξη και την πρόο-
δο της Λευκωσίας. Αξιοποιώντας πολλά από τα 
ξεχασμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, και 
προωθώντας νέα έργα υποδομής, βλέπουμε τη 
Λευκωσία να κερδίζει έδαφος στον τομέα της 
ανάπτυξης.

Η Λευκωσία με τη συνδρομή του Δήμου της 
πρωτεύουσας, του ΕΒΕΛ και άλλων αναπτυξι-
ακών φορέων του ιδιωτικού τομέα, εισήλθε σε 
τροχιά μεγάλης ανάπτυξης που ελπίζουμε σύ-

ντομα να αλλάξει την εικόνα της πρωτεύουσας.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται στο στόχαστρο ξενών 
επενδυτών και προσελκύει νέα κεφάλαια είτε 
στον επιχειρηματικό τομέα, είτε στα ακίνητα. Η 
συμβολή του ΕΒΕΛ σ’ αυτή την ανάπτυξη είναι 
πολύ μεγάλη.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ το φίλο πρόεδρο 
του ΕΒΕ Λευκωσίας φίλο Στέλιο Αναστασιάδη, 
τον Αντιπρόεδρο φίλο Ντίνο Μιτσίδη και το ΔΣ 
του Επιμελητηρίου μας για τις άοκνες προσπά-
θειες τους για εξυπηρέτηση του επιχειρηματι-
κού κόσμου της πρωτεύουσας και την ανάπτυξη 
της Λευκωσίας.

Επίσης εκφράζω τις μεγάλες ευχαριστίες του 
ΚΕΒΕ στα απλά μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας, που 
βρίσκονται δίπλα στο Επιμελητήριο μας κρατώ-
ντας ψηλά τη σημαία του Επιμελητηριακού θε-
σμού.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέλευση σας.

Μ ε επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκαν στις 22 και 23 
Νοεμβρίου η συνεδρία 

του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού 
Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευ-
ουσών (Business European Capital 
Cities (BECC) στη Ρώμη με τη συμ-
μετοχή του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέ-
λευσης του BECC ο Πρόεδρος του 
Unindustria (Επιμελητήριο Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας της Ρώμης) κ. 
Filippo Tortoriello παρουσίασε τo 
Masterplan για τη Ρώμη του μέλλο-
ντος 2030-2050 με θέμα: «Στρα-
τηγικά σενάρια και δράσεις για την 
αναζωογόνηση της πόλης και τo σχέ-
διασμο για τη σωστή ανάπτυξη της Ρώμης».
Ο καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

επικεφαλής της ερευνητικής ομά-
δας για την αειφορία, ανέπτυξε τις 
προκλήσεις και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της 
Ρώμης σε ένα δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον.
Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν 
ο κ. Jean-Louis Schilansky Πρόε-
δρος του MEDEF Paris επανεξελέ-
γη Πρόεδρος του BECC.
Ιδιαίτερα τιμητικό για τη Λευκωσία 
ήταν η εκλογή του κ. Σωκράτη Ηρα-
κλέους Διευθυντή του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λευκωσίας στην Αντιπροεδρία του 
BECC. 
Η Λευκωσία θα φιλοξενήσει τόσο 
την Γενική Συνέλευση όσο και τη 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του BECC στις 6 και 7 
Ιουνίου 2019.

Το ΕΒΕΛ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών
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Μ 
ε αφορμή χθεσινό δημοσίευμα που 
αφορά την ολοκλήρωση τμήματος 
της Πλατείας μέχρι το τέλος του 

χρόνου και παράδοση του στο κοινό, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Λευκωσίας επαναλαμβάνουν τη 
θέση τους ότι η Πλατεία δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιείται για διέλευση αυτοκινήτων.

Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελεί το κατεξοχήν 
σημείο αναφοράς για τη Λευκωσία, θα είναι ένα 
μοναδικό έργο μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας και 

πόλος έλξης για ντόπιους και τουρίστες, οπότε 
πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό της ως κεντρική 
πλατεία, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πόλεις. Σε περίπτωση που επιτραπεί η διέλευση 
οχημάτων, εκτός περιπτώσεων επειγόντων περι-
στατικών, η Πλατεία θα μετατραπεί σε ένα απλό 
πέρασμα και αναμφίβολα το όλο έργο θα υπο-
βαθμιστεί. Εξάλλου, η κινητοποίηση του κόσμου 
για παρεμπόδιση της χρήσης της Πλατείας από 
οχήματα, αποδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
Πλατείας στο κέντρο της πόλης, αλλά και της επι-
θυμίας να γίνει η Λευκωσία πιο φιλική προς τους 
κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Η Πλατεία Ελευθερίας θα ενώσει με τον καλύτε-
ρο τρόπο την παλιά πόλη με το σύγχρονο αστικό 
τρόπο και θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της 
Λευκωσίας, στην επάνοδο της οικονομικής δρα-
στηριότητας και στην αύξηση της επισκεψιμότη-
τας στην πόλη, οπότε η σωστή χρήση της είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση.

Με αυτή την ευκαιρία εκφράζουμε την ικανοποί-
ηση μας για το ότι το πάνω μέρος της Πλατείας 
θα παραδοθεί στο κοινό άμεσα και την προσδοκία 
μας ότι το όλο έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα. 

Πλατεία χωρίς αυτοκίνητα θέλουν ΕΒΕ 
Λευκωσίας και ΕΤΑΠ

Μ 
ε εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η αιμοδοσία που διοργά-
νωσαν στις 14 Δεκεμβρίου 2018 οι εταιρείες VITATRACE 
NUTRITION (VTN) και ACTIVET  στη Βιομηχανική Περιοχή 

Στροβόλου.
Είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται η αιμοδοσία από τις εταιρείες 
VITATRACE NUTRITION (VTN) και ACTIVET.
Το ΚΕΒΕ και το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν πραγματική 
ανάγκη αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. 
Στη φωτογραφία στιγμιότυπα από την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VITATRACE NUTRITION (VTN).

Αιμοδοσία στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου




