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Το ΕΒΕ Λευκωσίας με ικανοποίηση χαιρετίζει 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην 
κατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας, η οποία 
αναμένεται ότι θα βελτιώσει ριζικά την όψη 
της πρωτεύουσας

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

To EBEΛ υποστηρικτής σε εκδήλωση 
του Επιμελητηρίου Νέων Λευκωσίας

σελ. 4

Greater Nicosia 2021- Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Νεολαίας

σελ. 5

Ενημέρωση ΕΒΕΛ για 
το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE

Το ΕΒΕΛ ενημερώθηκε 
για το RISE, που αποτελεί 
Κέντρο Αριστείας για 
έρευνα σε διαδραστικά 
μέσα, έξυπνα συστήματα 
και αναδυόμενες 
τεχνολογίες

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Νέο Δ.Σ. ΕΒΕΛ για τα έτη 
2017 - 2020

Πρόεδρος:	 Αναστασιάδης	Στέλιος

Πρώην Πρόεδρος:	 Γεωργαλλής	Κώστας

Επίτ. Πρόεδροι:	 Κωνσταντινίδης	Κώστας
	 Μαυρομμάτης	Μάνθος
	 Μιχαηλίδης	Μιχαλάκης
Αντιπρόεδροι:   
Εμπορίου:	 Κρίγγου	Θεόδωρος
Βιομηχανίας:	 Ζορπάς	Κώστας	
Υπηρεσιών:	 Ευγενίου	Ευγένιος	
Τουρισμού:	 Τάνου	Έλενα
Οικονομικών:	 Λένας	Μάριος	

Επίτ. Αντιπρόεδρος:	 Λακούφης	Νίκος

Επίτ. Γραμματέας: Παπαφιλίππου	Παναγιώτης

Επίτ. Μέλος	 Σεβέρης	Δημοσθένης

Μέλη:	 Αναστασίου	Δήμος
	 Αργυρού	Γιάννος
	 Δημοσθένους	Δήμος
	 Ιωάννου	Λύσανδρος
	 Καλλής	Μαρίνος	
	 Κελεπέσιης	Άκης
	 Μιχαήλ	Χάρης
	 Μπένφιλτ	Λούκας	 	
	 Νουρής	Νίκος	
	 Σιακόλας	Νικόλας
	 Φωτιάδης	Ιάκωβος
	 Χαραλάμπους	Χριστάκης
	 Χριστοφόρου	Χρίστης

GREATER NICOSIA 2021
for European Youth Capital
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Τ ο	 ΕΒΕ	 Λευκωσίας	 στην	 τελευταία	συνεδρία	του	ενημερώθηκε	για	το	
RISE	 που	 αποτελεί	 	 Κέντρο	 Αρι-

στείας	 για	Έρευνα	 σε	 Διαδραστικά	Μέσα,	
Έξυπνα	Συστήματα	και	Αναδυόμενες	Τεχνο-
λογίες.

Στη	 συνεδρία	 παρέστησαν	 ο	 Δρ	 Γιώργος	
Χρυσάνθου	 Αναπληρωτής	 καθηγητής	 και	
Επιστημονικός	Συντονιστής	RISE,	η	κα	Χά-
ρις	 Θεοχάρους,	 Λειτουργός	 Ευρωπαϊκών	
Υποθέσεων	στο	Δήμο	Λευκωσίας	και	Συντο-
νιστής	RISE	και	η	κα	Μαρία	Μαύρου,	συ-
νεργάτιδα		του	Δήμου	Λευκωσίας	στο	έργο	
RISE.	

Το	RISE	φιλοδοξεί	να	γίνει	κέντρο	διεθνούς	
αριστείας	 στην	 έρευνα	 και	 την	 τεχνολογία	
στα	 διαδραστικά	 μέσα,	 τα	 έξυπνα	 συστή-
ματα	 και	 τις	 αναδυόμενες	 τεχνολογίες.	Θα	
επικεντρωθεί	 ταυτόχρονα	 στην	 έρευνα	 και	
την	μεταφορά	τεχνολογίας	και	θα	είναι	ένα	

κέντρο	 με	 προσβάσιμες	 διευκολύνσεις	 και	
υπηρεσίες,	ανοικτό	για	συνεργασία	με	τους	
οικονομικούς/επιχειρηματικούς	 φορείς	 του	
τόπου	και	τις	καινοτόμες	και	νεοφυείς	επι-
χειρήσεις.

Ο	Πρόεδρος	 του	ΕΒΕ	Λευκωσίας	ανέφερε	
ότι	«το	ΕΒΕ	Λευκωσίας	τo	2016	είχε		υπο-
βάλει	 επιστολή	 υποστήριξης	 και	 δέσμευση	
συνεργασίας	με	το	RISE	καθώς	η	ιδέα	αυτή	
συνάδει	 πλήρως	 με	 την	 πρωτοβουλία	 μας	
για	προώθηση	της	Λευκωσίας	σαν	Περιφέ-

ρεια	Γνώσης,		Έρευνας	και	Καινοτομίας».

Το	έργο	RISE	θα	στεγαστεί	στον		χώρο	της	

παλαιάς		Δημοτικής	Αγοράς	στην	εντός	των	

τειχών	 Λευκωσία.	 Στην	 ίδια	 περιοχή	 δημι-

ουργείται	 παράλληλα	 και	 η	 Συνοικία	 Δη-

μιουργικών	 Επιχειρήσεων	 για	 τη	 στήριξη	

νεοφυών	επιχειρήσεων,	με	στόχο	 την	ανα-

βάθμιση	της	καρδιάς	της	Λευκωσίας.	Ο	συ-

νολικός	προϋπολογισμός	ανέρχεται	στα	50	

εκατ.	ευρώ.			

On line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
Λεωφ.	Γρίβα	Διγενή	38	&	
Οδός	Δεληγιώργη	3

	Τ.Κ.	21455,	1509	Λευκωσία,	
Τηλ.	22889600,	Φαξ	

22667433,	Λευκωσία,	Κύπρος
	e-mail:	reception@ncci.org.cy,	
website:	http://www.ncci.org.cy

Δημοσιογραφική	επιμέλεια	
και	τεχνική	επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY 
Αρμενίας	23Β,	2003	Γρ.	101,	

Στρόβολος,	Λευκωσία
Τηλ.:	22342005,	Φαξ	22342006,	

e-mail:	info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Ενημέρωση ΕΒΕ Λευκωσίας για 
το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE

Τ o	 Εμπορικό	 και	Βιομηχανικό	 Επι-
μελητήριο	 Λευκω-

σίας	χαιρετίζει	την	απόφαση	
του	 	 Δήμου	 Λευκωσίας	 για	
την	έγκριση	προκαταρκτικής	
πολεοδομικής	 άδειας	 για	
την	 ανέγερση	 ουρανοξύστη		
51	ορόφων	στη	Λευκωσία.

Το	 έργο,	 το	 οποίο	 θα	 ανα-
γερθεί	 σε	 ανοικτό	 χώρο	
στάθμευσης,	έναντι	του	κτι-
ρίου	 Σιαντεκλέρ	 και	 εντάσ-
σεται	 στο	 σχέδιο	 περιοχής	
του	 κέντρου	 της	 πόλης,	
αναμφίβολα	 θα	 βοηθήσει	

στην	επανάκαμψη	της	ζωτι-
κότητας	του	κέντρου	και	θα	
συμβάλει	στην	αναζωογόνη-
ση	της	εμπορικής	δραστηρι-
ότητας		της	Λευκωσίας.

Το	ΕΒΕ	Λευκωσίας	χαιρετί-
ζει	 με	 ιδιαίτερη	 ικανοποίη-
ση	 τα	 μεγάλα	 αναπτυξιακά	
έργα	 που	 προγραμματίζο-
νται	ή	είναι	σε	εξέλιξη	στην	
πόλη	μας,	τα	οποία	και	είναι	
απαραίτητα	για	την	ανάπτυ-
ξη	 της	 Λευκωσίας	 και	 την	
ευημερία	 των	 πολιτών	 της.	
Η	 Λευκωσία	 έχει	 ανάγκη	
τέτοια	 έργα,	 που	 συνάδουν	

πλήρως	 με	 την	 ταυτότητα	

της,	 ως	 μια	 σύγχρονη	 ευ-

ρωπαϊκή	 πρωτεύουσα	 που	

μπορεί	 να	 αποτελέσει	 κέ-

ντρο	 επιχειρηματικότητας	

και	 πυρήνα	 αναπτυξιακής	

δημιουργίας.

Το	ΕΒΕΛ,	ελπίζει	ότι	θα	ακο-

λουθήσουν	 και	 άλλα	 τέτοια	

μεγάλα	 έργα,	 τα	 οποία	 θα	

συμβάλουν	 και	 στην	 προ-

σέλκυση	 επενδύσεων	 στην	

πρωτεύουσα	από	την	Κύπρο	

και	το	εξωτερικό.

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την απόφαση για άδεια 
σε ουρανοξύστη 51 ορόφων
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατασκευή 
της Πλατείας Ελευθερίας

Τ ο	 Εμπορικό	 και	 Βιομηχανικό	 Επι-μελητήριο	Λευκωσίας	με	ικανοποί-
ηση	χαιρετίζει	την	πρόοδο	που	έχει	

επιτευχθεί	 στην	 κατασκευή	 της	 Πλατείας	
Ελευθερίας,	η	οποία	αναμένεται	να	βελτιώ-
σει	ριζικά	την	όψη	της	πρωτεύουσας.	

Κατόπιν	 ενημέρωσης	 που	 έτυχε	 από	 την	
αρμόδια	 υπηρεσία	 του	 Δήμου	 Λευκωσίας,	
αλλά	και	επιτόπια	επίσκεψη	στο	εργοτάξιο,	
το	 ΕΒΕΛ	 Λευκωσίας	 σημειώνει	 την	 επιτά-
χυνση	των	εργασιών	που	παρατηρείται	τους	
τελευταίους	μήνες	στο	χώρο.	Ο	Δήμος	έχει	
θέσει	 στενά	 εσωτερικά	 χρονοδιαγράμματα,	
τα	 οποία	 ελέγχονται	 καθημερινά	 από	 επι-
στημονική	 μονάδα	 παρακολούθησης	 ώστε	
οποιαδήποτε	 προβλήματα	 προκύπτουν	 να	
επιλύονται	αμέσως,	σε	συνεργασία	με	τους	
αρχιτέκτονες	 του	 έργου.	 Αξίζει	 να	 σημει-
ωθεί	 ότι	 από	 το	 2015	 που	 επιλύθηκαν	 τα	
διάφορα	 νομικά	 προβλήματα	 που	 είχαν	
προκύψει	και	προκάλεσαν	στασιμότητα	στην	
κατασκευή	του	έργου,	ο	Δήμος	Λευκωσίας	
προσπαθεί		ώστε	να	καλυφθεί	ο	χρόνος	που	
χάθηκε	και	να	μην	δημιουργηθούν	επιπλέον	
καθυστερήσεις.	Υπολογίζεται	ότι	η	πρόσβα-
ση	που	θα	 ενώνει	 την	παλιά	Λευκωσία	με	
την	 νέα	 θα	 είναι	 έτοιμη	 μέσα	 στον	 Ιανου-
άριο.	

Η	 πλατεία	 Ελευθερίας	 είναι	 ίσως	 το	 πιο	
μεγαλεπήβολο	 και	 φιλόδοξο	 αρχιτεκτονικό	
έργο	 που	 γίνεται	 στην	 Κύπρο	 και	 αναπό-

φευκτα	η	κατασκευή	του	απαιτεί	χρόνο	και	
ιδιαίτερη	προσοχή.	 	Η	ύπαρξη	ενός	έργου	
που	φέρει	την	υπογραφή	της	Zaha	Hadid,	
ενός	τόσο	διακεκριμένου	αρχιτεκτονικού	οί-
κου,	πλάι	σε	άλλα	αξιόλογο	κτήρια	όπως	το	
White	Towers,	την	πινακοθήκη	Λεβέντη	τα	
κεντρικά	γραφεία	της	Wargaming,	του	νέου	
Κυπριακού	Μουσείου,	του	ΓΣΠ	τα	νέα	έργα	
ανάπλασης	 του	 Δήμου	 στο	 Αστικό	 Κέντρο	
και	πολλά	αξιόλογα	ιδιωτικά	έργα,	όπως	το	
υπό	ανέγερση	ψηλότερο	κτίριο	της	πρωτεύ-
ουσας	 «360»	 και	 άλλα	 που	 προγραμματί-
ζονται	 στο	 Κέντρο,	 	 σε	 συνδυασμό	 και	 με	
το	Σχέδιο	Περιοχής	του	Δήμου	Λευκωσίας,	
θα	 επανατοποθετήσουν	 τη	 Λευκωσία	 στον	
επιχειρηματικό	 και	 τουριστικό	 χάρτη	 της	

Ευρώπης.	 Ένα	 τέτοιο	 έργο-ορόσημο	 που	
θα	 βελτιώσει	 σημαντικά	 την	 αισθητική	 της	
πόλης	και	θα	ενώσει	την	παλιά	πόλη	με	το	
Αστικό	 Κέντρο	 εκτός	 τειχών,	 θα	 οδηγήσει	
αναπόφευκτα	σε	αύξηση	της	επισκεψιμότη-
τας,	αλλά	και	της	επενδυτικής	δραστηριότη-
τας.	Η	τάση	που	παρατηρείται	τα	τελευταία	
χρόνια,	με	εταιρείες	διεθνών	δραστηριοτή-
των	να	επιλέγουν	τη	Λευκωσία	για	να	εγκα-
ταστήσουν	τα	γραφεία	τους,	αναμένεται	να	
ενταθεί	και	να	εδραιωθεί	με	την	ολοκλήρω-
ση	της	Πλατείας	Ελευθερίας,	αλλά	και	των	
άλλων	 έργων	που	προγραμματίζονται	 στην	
πόλη.	Σε	συνδυασμό	μάλιστα	με	την	εγκα-
τάσταση	του	Κέντρου	Αριστείας	στην	Έρευ-
να	και	την	Καινοτομία-	RISE,	η	έναρξη	του	
οποίου	ανακοινώθηκε	επίσημα,	η	Λευκωσία	
θα	μετατραπεί	σε	μια	σύγχρονη	πόλη	ικανή	
να	στηρίξει	την	επιστημονική	έρευνα	και	την	
καινοτόμο	επιχειρηματική	δραστηριότητα.	

Αντιλαμβανόμαστε	 την	 ταλαιπωρία	 που	 βι-
ώνουν	 οι	 κάτοικοι	 της	 πόλης	 καθημερινά	
λόγω	των	έργων,	καθώς	και	τις	πολύμορφες	
ζημιές	που	υφίστανται	οι	επιχειρήσεις		που	
στεγάζονται	σε	χώρους	που	γειτνιάζουν		του	
εργοταξίου.	 Είμαστε	 αισιόδοξοι	 πως	 αυτή	
δεν	θα	κρατήσει	για	πολύ	και	πως	πολύ	σύ-
ντομα	η	πόλη	θα	επανακτήσει	τους	ρυθμούς	
της.	
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Γ ια	τρίτη	συνεχή	χρονιά,	η	Εταιρεία	
Τουριστικής	 Ανάπτυξης	 και	 Προ-
βολής	 Περιφέρειας	 Λευκωσίας	

διοργάνωσε	 την	 Κυριακή,	 10	 Δεκεμβρίου	
2017,	την	ποδηλατική	εκδήλωση	Ride	the	
Capital	προσφέροντας	σε	ντόπιους	και	του-
ρίστες	 την	 ευκαιρία	 να	 ανακαλύψουν	 την	
πόλη	και	επαρχία	Λευκωσίας	μέσα	από	δύο	
πολύ	 ενδιαφέρουσες	 ποδηλατικές	 διαδρο-
μές:
•	3	 peaks	 challenge/	 Expert	 Route:	 Ένα	
δρομολόγιο	πρόκληση	για	τους	έμπειρους	
ποδηλάτες,	που	πέρασε	από	τις	τρεις	κο-
ρυφές	 της	 επαρχίας	 Λευκωσίας	 (Μαδα-
ρή,	 Παπούτσα,	 Κιόνια).	 	 Το	 μήκος	 της	
διαδρομής	ήταν	160χλμ	με	απότομες	κλί-
σεις	 και	 περίπου	 3000	 μέτρα	 συνολική	
ανάβαση.	Η	διαδρομή	ξεκίνησε	στις	7:30	
το	 πρωί	 από	 την	 Πύλη	 Αμμοχώστου	 και	
τερμάτισε	στις	16:00	 το	απόγευμα	στον	

χώρο	της	Παλιάς	Δημοτικής	Αγοράς	εντός	
των	τειχών.	

•	Οικογενειακή	Διαδρομή:	Μια	όμορφη	δι-
αδρομή	για	μικρούς	και	μεγάλους	που	με	
τη	 συνοδεία	 αδειούχου	 ξεναγού	 πέρασε	
από	 τα	 σημαντικότερα	 ιστορικά	 μνημεία	
της	Λευκωσίας.	

Τόσο	η	δύσκολη	όσο	και	η	οικογενειακή	δι-
αδρομή	είχαν	αξιοσημείωτη	συμμετοχή	απο-

δεικνύοντας	 πως	 η	 Λευκωσίας	 είναι	 ένας	
ιδανικός	ποδηλατικός	προορισμός.	 Για	 την	
πραγματοποίηση	 της	 εκδήλωσης	 η	 ΕΤΑΠ	
Λευκωσίας	είχε	 τη	στήριξη	 του	Κυπριακού	
Οργανισμού	Τουρισμού	και	της	Πρεσβείας	
της	Ολλανδίας	στην	Κύπρο.	
Όλα	τα	καθαρά	έσοδα	θα	δοθούν	στον	Σύν-
δεσμο	 Στήριξης	 Άπορων	 και	 Κακοποιημέ-
νων	Παιδιών	Παιδικό	Χαμόγελο.	

Ride the Capital 2017

Μ ε	 επιτυχία	 πραγματοποιήθηκε	
στο	 Ευρωπαϊκό	 Πανεπιστήμιο	
η	 συζήτηση	 Στρογγυλής	 Τρα-

πέζης	 με	 θέμα	 “Business	 Success	 Stories	
–	 The	 Real	 Version”.	 Την	 συζήτηση	 διορ-
γάνωσε	 το	 Επιμελητήριο	 Νέων	 Λευκωσίας	
(JCI	Nicosia)	και	υποστηρικτής	ήταν	το	ΕΒΕ	
Λευκωσίας.	Κύριοι	ομιλητές	της	εκδήλωσης	
ήταν	οι	επιχειρηματίες	κος	Λύσανδρος	 Ιω-
άννου	 (CEO	 PHC	 Franchised	 Restaurants	
Public	Ltd	και	μέλος	του	Διοικητικού	Συμ-
βουλίου	του	ΕΒΕ	Λευκωσίας),	κος	Γιώργος	
Ηρακλέους	 (Συνιδρυτής	 Αvoccarot)	 και	
κος	 Γιάννης	 Χατζηκωνσταντούρας	 (CEO	
Studentlife).	 Συντονιστής	 της	 εκδήλωσης	
ήταν	ο	δημοσιογράφος	κος		Σωκράτης	Ιω-
ακείμ.

Την	εκδήλωση	χαιρέτησαν	ο	πρόεδρος	του	
JCI	 Nicosia	 κος	 Γιώργος	 Πολυκάρπου,	 ο	
πρόεδρος	του	JCI	Cyprus	κος	Γιώργος	Δη-
μητριάδης	και	ο	Αντιπρόεδρος	Οικονομικών	
του	ΕΒΕ	Λευκωσίας	Μάριος	Λένας.	Ο	κος	
Γιώργος	 Πολυκάρπου	 ανάφερε	 ότι	 αυτή	
είναι	η	1η	εκδήλωση	του	νεοσύστατου	JCI	
Nicosia	 και	 ότι	 θα	 ακολουθήσουν	 και	 άλ-

λες,	δίνοντας	έμφαση	στη	νέα	γενιά	και	στα	
προβλήματα	που	αντιμετώπισε	η	γενιά	30-
40.	Ο	αντιπρόεδρος	του	ΕΒΕΛ	κος	Μάριος	
Λένας	 τόνισε	 το	 έργο	 του	 Εμπορικού	 και	
Βιομηχανικού	 Επιμελητηρίου	 Λευκωσίας	
όπως	 επίσης	και	 στη	στήριξη	που	παρέχει	
το	ΕΒΕΛ	στο	JCI	Nicosia,	ευελπιστώντας	σε	
ακόμα	καλύτερη	συνεργασία.	

Στη	 συνέχεια	 έγιναν	 οι	 παρουσιάσεις	 από		
τους	 τρεις	 κύριους	 ομιλητές	 και	 ακολού-
θησε	συζήτηση	με	τους	παρευρισκόμενους	
συμμετέχοντες.	Ο	κος	Λύσανδρος	Ιωάννου	

μας	 μετάφερε	 τα	 προβλήματα	 που	 αντιμε-
τωπίζουν	 οι	 επιχειρηματίες	 σήμερα	 αλλά	
και	τον	τρόπο	που	οι	millennials	αντιμετω-
πίζουν	την	αγορά	εργασίας.	Η	μεγαλύτερη	
πρόκληση	 που	 έχουν	 οι	 επιχειρηματίες	 να	
αντιμετωπίσουν	είναι	να	κατανοήσουν	τους	
millennials	και	να	συνεργαστούν	με	αυτούς.	
Παράλληλα	 χαρακτήρισε	 success	 stories	
τις	 επιχειρήσεις	Avoccarot	 και	Studentlife.	
Ο	 κος	 Γιάννης	 Χατζηκωνσταντούρας	 έκα-
νε	 αναδρομή	 πως	 γεννήθηκε	 η	 ιδέα	 του	
Studentlife	ενώ	παράλληλα	αναφέρθηκε	στα	
θετικά	και	αρνητικά	που	ακόμα	συνεχίζουν	
να	κάνουν.	Τέλος	ο	κος	Γιώργος	Ηρακλέ-
ους	αναφέρθηκε	στην	 ιδέα	που	ανέπτυξαν	
και	πως	κατάφεραν	να	κερδίσουν	 τεράστι-
ες	επιχορηγήσεις	ανά	το	παγκόσμιο.	Και	οι	
τρεις	 ομιλητές	 συμφώνησαν	 ότι	 η	 δύναμη	
των	 εταιρειών	 τους	 βρίσκεται	 στην	 ομάδα	
που	διαθέτουν.	

Υποστηρικτές	 της	 συζήτησης	 στρογγυλής	
τραπέζης,	 εκτός	 από	 το	 ΕΒΕ	 	 Λευκωσίας,	
ήταν	το	Ευρωπαϊκό	Πανεπιστήμιο	και	η	PHC	
Franchised	Restaurants	Public	Ltd.

To EBE  Λευκωσίας υποστηρικτής σε εκδήλωση 
του Επιμελητηρίου Νέων Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σ ε	 εντατικούς	 ρυθμούς	 ερ-
γάζεται,	 εδώ	 και	 μήνες,	
η	 ομάδα	 του	 GREATER	

NICOSIA	2021,	με	στόχο	 να	κατα-
στεί	 η	 ευρύτερη	 Λευκωσία	 «Ευρω-
παϊκή	 Πρωτεύουσα	 Νεολαίας»	 για	
το	έτος	2021.	

Με	 τον	 κ.	 Σπύρο	Πίσυνο	 στη	 θέση	
Διευθύνοντα	Έργου	και	 τον	κ.	Διο-
μήδη	 Κουφτερό	 σε	 αυτή	 του	 Καλ-
λιτεχνικού	Διευθυντή,	 το	GREATER	
NICOSIA	 2021	 αποτελείται	 από	
ομάδα	επαγγελματιών,	που	εργάζο-
νται	εντατικά	για	την	κατάκτηση	του	τίτλου.	

Ο	 τίτλος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Πρωτεύουσας	
Νεολαίας	 απονέμεται	 σε	 μια	 ευρωπαϊκή	
πόλη	για	περίοδο	ενός	έτους,	στη	διάρκεια	
του	 οποίου	 η	 πόλη	 έχει	 την	 ευκαιρία	 να	
υλοποιήσει	ένα	πολυδιάστατο	και	πολυεπί-
πεδο	 σχέδιο	 για	 την	 πολιτιστική,	 πολιτική,	
κοινωνική,	 οικονομική	 και	 επιχειρηματική	
εμπλοκή	των	νέων.	Στόχος	του	διαγωνισμού	
διεκδίκησης	–	ο	οποίος	διεξάγεται	σε	τρεις	
φάσεις	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	 Φόρουμ	 Νεο-
λαίας	και	υποστηρίζεται	από	το	Συμβούλιο	
της	Ευρώπης	–	είναι	να	δώσει	την	ευκαιρία	
τόσο	στην	πόλη	που	θα	κερδίσει	τον	τίτλο,	
όσο	και	στους	νέους	που	ζουν	σε	αυτή,	να	
αναδείξουν	τις	δυνατότητες	και	τη	δυναμική	
προοπτική	τους.

Στην	περίπτωση	της	Λευκωσίας,	την	αίτηση	
υποβάλλει	 ο	 Δήμος	 Αγλαντζιάς,	 ο	 οποίος	
και	είναι	μέλος	μια	ευρύτερης	συνεργασίας	
με	τους	Δήμους	Στροβόλου	και	Λευκωσίας.	

Η	 ομάδα	 του	 GREATER	 NICOSIA	 2021	
έχει	 ως	 στόχο	 –	 πέρα	 από	 τη	 διεκδίκηση	
του	 τίτλου	 –	 την	 προβολή	 της	 Λευκωσίας	
ως	 μια	 δυναμική	 ευρωπαϊκή	 πρωτεύουσα	
για	τους	νέους,	αλλά	και	την	ενδυνάμωση	
των	ίδιων	των	νέων,	μέσω	της	ενεργής	συμ-
μετοχής	 τους	 και	 δραστηριοποίησής	 τους.	
Επιπρόσθετα,	τα	οφέλη	για	τη	Κύπρο	και	τη	
νεολαία	της	από	την	οικονομική	δραστηρι-
ότητα	εκατοντάδων	προγραμμάτων	θα	είναι	
εξαιρετικής	σημασίας.	

Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	το	GREATER	NICOSIA	

2021	προκηρύσσει	διαγωνισμό	για	επιλο-
γή	λογοτύπου	που	θα	συνοδεύει	τις	επικοι-
νωνιακές	και	προωθητικές	δραστηριότητες	
της	 υποψηφιότητας	 της	Λευκωσίας	 για	 το	
τίτλο	της	«Ευρωπαϊκής	Πρωτεύουσας	Νεο-
λαίας».	Η	προθεσμία	για	την	υποβολή	των	
λογοτύπων	είναι	η	31η	Δεκεμβρίου	2017	
στην	ιστοσελίδα	www.greaternicosia2021.

eu/logo.	 Το	 νικητήριο	 λογότυπο	 θα	

αναδειχθεί	 ύστερα	 από	 την	 ψηφο-

φορία	 κριτικής	 επιτροπής	 και	 ψη-

φοφορία	 που	 θα	 πραγματοποιηθεί	

στο	Facebook.	

Το	GREATER	NICOSIA	2021	υπο-

στηρίζουν	 οι	 ακόλουθοι	 φορείς:	

Εταιρεία	 Τουριστικής	 Ανάπτυξης	

και	Προβολής	Λευκωσίας,	Πανεπι-

στήμιο	Κύπρου,	Πανεπιστήμιο	Λευ-

κωσίας,	 ΚΟΤ,	 CYTA,	 PwC,	 καθώς	

και	 η	 διαφημιστική	 εταιρεία	 TELIA	

&	PAVLA	BBDO.

Για περισσότερες πληροφορίες:
info@greaternicosia2021.eu

+357	22	555	021

Greater Nicosia 2021-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας
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