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Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων το ΕΒΕ Λευκωσίας 
διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα  «Invest-
ment and Investment Finance: The Cy-
priot Case», με ευκαιρία την τελευταία 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την Κύπρο.
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Σ ε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-

κωσίας διοργάνωσε στις 31 Μαΐου 2018, 
στο ξενοδοχείο Χίλτον Συνέδριο με θέμα  
«Investment and Investment Finance: The 
Cypriot Case», με ευκαιρία την τελευταία 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (ΕΤΕπ) για την Κύπρο: 2017 EIB 
Investment Report. Η ΕΤΕπ εκπροσωπή-
θηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της με επι-
κεφαλής τον Αντιπρόεδρο της κ. Jonathan 
Taylor. 

Το Συνέδριο χαιρέτισε ο Υπουργός Οικονο-
μικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης ο οποίος αφού 
ευχαρίστησε τους δύο φορείς για τη διορ-
γάνωση τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης 
παραμένει η διασφάλιση ενός σταθερού φο-
ρολογικού πλαισίου η συνετή και αξιόπιστη 
διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και η 
σωστή λειτουργία του τραπεζικού συστήμα-
τος ώστε να υπάρχει ευνοϊκό κλίμα  για την 
προσέλκυση και ενθάρρυνση των επενδύσε-
ων. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε την ΕΤΕπ 
που παραμένει ένας δυνατός σύμμαχος 
στην προσπάθεια της Κύπρου για ανάκαμ-

ψη και ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσα από την 
έμπρακτη συνεισφορά της στους τομείς της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας.

Ο  κ. Taylor υπογράμμισε τη σημασία της 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Έκ-
θεσης στη Λευκωσία τονίζοντας ότι το συ-
γκεκριμένο Συνέδριο παρέχει μια πολύτιμη 
ευκαιρία για τη συζήτηση επιτυχημένων 
παραδειγμάτων σε άλλα μέρη στην Ευρώπη 
αλλά και για το πού θα πρέπει η ΕΤΕπ να 
στοχεύσει στις μελλοντικές της επενδύσεις 
στην Κύπρο.  

Το Συνέδριο χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Στέλιος Αναστασιάδης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα συμπε-
ράσματα της έρευνας της ΕΤΕπ και τόνισε 
τη μεγάλη συνεισφορά της Τράπεζας στην 
ανάκαμψη της Κυπριακής Οικονομίας. Ση-
μείωσε ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις 
του Ομίλου ΕΤΕπ στην Κύπρο ανήλθαν το 
2017 σε 352 εκατ. ευρώ, και επικετρώθη-
καν κυρίως στους τομείς των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την καινοτομία και τις δεξιό-
τητες, τις υποδομές και το περιβάλλον.

Στο Συνέδριο ανέλυσαν πτυχές της έρευ-
νας αλλά και τρέχοντα θέμα της οικονομί-
ας υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕπ όπως 
η Διευθύντρια του Τμήματος Οικονομικών 
της Τράπεζας κα Debora Revoltella και η 
Διευθύντρια Επιχειρήσεων της Τράπεζας 
κα Anita Fürstenberg, αλλά και Κύπριοι και 
διεθνείς αξιωματούχοι και ακαδημαϊκοί. Το 
Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 200 
επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, ακαδημαϊ-
κοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Συνέδριο ΕΒΕ Λευκωσίας και Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων: «Investment and 
Investment Finance: The Cypriot Case»
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Έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
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Οδός Δεληγιώργη 3,
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Δημοσιογραφική επιμέλεια 
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Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, 2003, 
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Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) σε 
συνεργασία με την εταιρεία IMH 

διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
Έκθεση Franchise στις 8 και 9 Ιουνίου 
2018 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξε-
νία» στη Λευκωσία. Στόχος της έκθεσης 
ήταν η προώθηση των επενδύσεων στον 
τομέα του Franchise αλλά και η παροχή 
των απαραίτητων πληροφοριών για μια 
επιτυχημένη επιχείρηση στο χώρο. Φέτος 
η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
του Cyprus Business Show, μιας μεγάλης 
cross-industry διοργάνωσης, η οποία περι-
ελάβανε εκτός από την έκθεση Franchise, 
έκθεση ICT και Καινοτομίας, Έκθεση Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών και Έκθεση Χρη-
ματοδότησης. Πρόκειται για μια διήμερη 
διοργάνωση που απευθυνόταν σε άτομα, 
ομάδες και εταιρείες που επιθυμούσαν να 
ενημερωθούν γύρω από δοκιμασμένες και 
πετυχημένες στρατηγικές ώστε να τολμή-
σουν τη δική τους επιχείρηση.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αγλα-
ντζιάς, κ. Χαράλαμπος Πετρίδης ενώ χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης. Ο κ. 
Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι οι θετικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφονται το 
τελευταίοι διάστημα σε συνδυασμό με τη 
γεωγραφική θέση της Κύπρου, τις φορο-
λογικές διευκολύνσεις που παραχωρούνται 
και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων 

ευνοούν την επενδυτική δραστηριότητα στο 
νησί, ιδιαίτερα στον τομέα του Franchise. 

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση στο 
Franchise σήμερα οι πιο πολλές εταιρείες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστία-
σης, του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση ανό-
δου του θεσμού αφού υπάρχουν και άλλοι 
κλάδοι που μπορούν να προσελκύσουν ξέ-
νες, επώνυμες και επιτυχημένες αλυσίδες. 
Στόχος του ΕΒΕ Λευκωσίας είναι να κατα-
στήσει αυτή την Έκθεση θεσμό στην Πρω-
τεύουσα για να διευκολύνει και να ενθαρ-
ρύνει την επενδυτική δραστηριότητα στον 
τομέα του Franchise, αλλά και να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 
να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. 

Στη φετινή Έκθεση έλαβαν μέρος 25 πε-
ρίπου εκθέτες από διάφορους τομείς ενώ 
έμπειροι ομιλητές και επιτυχημένοι επιχει-
ρηματίες εξέφρασαν τις απόψεις τους και 
έδωσαν χρήσιμες συμβουλές κατά τη δι-
άρκεια του Συνεδρίου που λάμβανε χώρα 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

Για 2η συνεχή χρονιά η Έκθεση Franchise

Μ ε αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Του-
ρισμού που τιμάται 

στις 27 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας 
προσέφερε και φέτος στον κόσμο 
την ευκαιρία να γνωρίσει, να ανα-
καλύψει και να χαρεί τη Λευκω-
σία μέσα από διάφορες εκδηλώ-
σεις που πραγματοποιήθηκαν το 
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018 
από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 
το απόγευμα. 

Το Πρόγραμμα της ημέρας πε-
ριελάβανε δωρεάν είσοδο και 
ξεναγήσεις σε 12 μουσεία της 
Λευκωσίας, σύντομες ξεναγή-

σεις στην πόλη με τα Μικρά Λε-
ωφορεία Λευκωσίας, περιπάτους 
στην εντός και εκτός των τειχών 
Λευκωσία και μια ποδηλατική ξε-
νάγηση στην Αγλαντζιά. Η εκδή-
λωση ξεκίνησε  στις 10 το πρωί 
στην Πλατεία Φανερωμένης με 
ζωντανή σύνδεση από τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Love Fm» και 
σύντομη συναυλία από την μπά-
ντα του «Sistema Cyprus». Κατά 
τη διάρκεια της ημέρας προβαλ-
λόταν σύντομο φιλμ για τη Λευ-
κωσία σε αίθουσα του Δημοτικού 
Σχολείου Φανερωμένης το οποίο 
παρέμεινε ανοικτό για τον κόσμο. 

Όλες οι ξεναγήσεις συγκέντρω-
σαν δεκάδες συμμετέχοντες Κύ-

πριους και ξένους, ενώ πολλοί 
από αυτούς ήρθαν στη Λευκωσία 
για τη μέρα από άλλες πόλεις με 
λεωφορεία που διέθεσε δωρεάν 
η ΕΤΑΠ Λευκωσίας. 

Οι εκδηλώσεις της Ημέρας Του-
ρισμού διοργανώθηκαν με τη 
στήριξη του Κυπριακού Οργανι-
σμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και την 
υποστήριξη των Δήμων Λευκωσί-
ας και Αγλαντζιάς, τα Μικρά Λε-
ωφορεία Λευκωσίας, τη Σχολική 
Εφορία Ελληνικών Εκπαιδευτη-
ρίων Λευκωσίας και το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας, Χορηγός Επικοινωνίας 
ήταν η εφημερίδα «Καθημερινή» 
και ο ραδιοφωνικός σταθμός 
«Love Fm».

Η Λευκωσία γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού!
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Σ υνάντηση με το Δήμαρχο Γερίου, 
κ. Νεόφυτο Παπαλαζάρου είχε στις 
18 Ιουνίου 2018, η Τοπική Επι-

τροπή Βιομηχάνων στη Βιομηχανική Ζώνη 
Γερίου στην οποία παρέστη και ο Διευθυντής 
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας 
Αντωνιάδης.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια προη-
γούμενης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
στις 13 Οκτωβρίου 2017. Σκοπός ήταν η 
τροχιοδρόμηση λύσεων στα επιμέρους προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανί-
ες στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου, με κύριο 
θέμα το ελλιπές οδικό δίκτυο αλλά και τις 
ελλείψεις έργων οδικής ασφάλειας στις συμ-
βολές της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου 

με την οδό Δημήτρη Βικέλα και την οδό 25ης 
Μαρτίου.
Αναμένεται ότι σύντομα ο Δήμος Γερίου θα 

παρουσιάσει στους βιομήχανους τις προτά-
σεις του για το Οδικό Δίκτυο στη Βιομηχανική 
Ζώνη Γερίου και τα σχετικά έργα υποδομής.

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αγλαντζιάς

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΒΕ Λευκωσίας 
συναντήθηκε στις 3 Σε-

πτεμβρίου 2018 με το Δήμαρχο 
Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπο Πετρί-
δη.
Ο Δήμαρχος, αφού αναφέρθηκε 
στην πολύ δύσκολη οικονομική 
κατάσταση την οποία κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει με την ανάληψη 
των καθηκόντων του, ανέλυσε 
αριθμό έργων με τα οποία ασχο-
λείται ο Δήμος, μεταξύ των οποί-
ων είναι:

• Το Οδικό Δίκτυο το οποίο έχει 
αισίως αποπερατωθεί δίνοντας 
μια ανάσα στους καταστημα-
τάρχες που είχαν πληγεί από 
τα έργα. Σημείωσε μάλιστα ότι 
από το τέλος του 2016 μέχρι 
σήμερα κατασκευάστηκαν τα 
6,8 χλμ. από τα 8 του συνόλου 
του έργου, σε σύγκριση με το 

1,2 χλμ που είχαν κατασκευα-
στεί τα προηγούμενα χρόνια 

• Ανοικτή προκήρυξη προς τους 
επιχειρηματίες για ανάπτυξη 
μεγάλου τεμαχίου γης που 
ανήκει στον Δήμο, κοντά στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε 
να αναπτυχθεί ο τομέας «Food 
& Leisure» που έχει ανάγκη η 
περιοχή

• Αίτηση για τον Διαγωνισμό της 
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Νεολαίας σε συνεργασία με 

τους Δήμους Λευκωσίας και 
Στροβόλου, τα αποτελέσματα 
της οποίας αναμένονται περί 
τα τέλη του χρόνου. Γι’ αυτό 
το θέμα ο Δήμαρχος σημείωσε 
πως ακόμα και αν η Λευκωσία 
δεν αναδειχθεί νικήτρια, η προ-
σπάθεια και η δουλειά που έγι-
νε θα λειτουργήσει ως βάση για 
περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης 

• Ολοκλήρωση του συστήματος 
των ποδηλατοδρόμων και επέ-
κταση του προς το Πάρκο της 

Ακαδημίας και το Γέρι
• Βελτίωση του οδικού φωτισμού 

με αγορά οικονομικών λαμπτή-
ρων LED, κάτι που γίνεται για 
πρώτη φορά από Δήμο

Ο Δήμαρχος σημείωσε επίσης 
πως στοχεύει στην ανάπτυξη της 
εμπορικότητας της περιοχής, 
ώστε αυτή να μην περιορίζεται 
μόνο στην Λεωφόρο Κυρηνεί-
ας, αλλά και στην ανάπτυξη του 
Πάρκου της Αθαλάσσας και της 
περιοχής του Άρωνα ως τουριστι-
κό κέντρο.

Ο Δήμαρχος, με τον οποίο το 
ΕΒΕ Λευκωσίας διατηρεί εξαι-
ρετική συνεργασία τα τελευταία 
δύο χρόνια, δέχθηκε τα σχόλια 
και τις εισηγήσεις των Μελών 
του Συμβουλίου και απάντησε 
στις ερωτήσεις τους. 

Συνάντηση με το Δήμαρχο Γερίου για 
τα προβλήματα στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου

Στιγμιότυπο από  τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας STAR OIL 
που φιλοξένησε τη συνάντηση
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Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας συμμε-
τείχε στην πρώτη συνεδρία 
της ανανεωμένης Μόνιμης 

Επιτροπής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ 
στις 4 Απριλίου 2018 υπό την Προ-
εδρία του νέου Αντιπροέδρου Βιο-
μηχανίας κ. Ντίνου Μιτσίδη.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι προ-
τεραιότητες και το σχέδιο δράσης 
της Επιτροπής για το 2018. Το ΕΒΕ 
Λευκωσίας συμμετείχε στην Επιτρο-
πή με τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας 
κ. Κώστα Ζορπά και το Διευθυντή 
Βιομηχανίας κ. Αντρέα Αντωνιάδη.

Συμμετοχή του ΕΒΕ Λευκωσίας στη Μόνιμη 
Επιτροπή Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ

Στη φωτογραφία τα Μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας που παρευρέθηκαν στη Συνεδρία

Ε κπρόσωποι  της Υπηρεσίας Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(SRSS) επισκέφτηκαν την Τετάρτη 

13 Ιουνίου 2018 το ΕΒΕ Λευκωσίας με σκο-
πό την ενημέρωση για το ρόλο της Υπηρεσίας 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στα 
πλαίσια των προσπαθειών για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης.
 
Την ομάδα του SRSS αποτελούσαν η κα. 
Ariane De Dominicis και ο κ. Στρατής Καστρι-
σιανάκης, ενώ από το ΕΒΕ Λευκωσίας τους 
εκπροσώπους υποδέχθηκε ο κ. Ανδρέας Α. 
Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας. 
 
Η Υπηρεσία Στήριξης SRSS συντονίζει και πα-
ρέχει εξειδικευμένη τεχνική στήριξη στα κρά-
τη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
στήριξη παρέχεται ιδίως μέσω του Προγράμ-
ματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-

ων (ΠΣΔΜ). Στόχος είναι η παροχή βοήθειας 
στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν 
αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα 
πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές 
δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενι-
σχύεται η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πο-

λιτικών ευνοϊκών για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Τέλος, οι εκπρόσωποι του SRSS αναφέρ-
θηκαν στους τομείς στήριξης στους οποίους 
επικεντρώνεται η Υπηρεσία τους και στα είδη 
μέτρων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει. 

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ

Στιγμιότυπο από  τη συνάντηση
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Τ ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
σε συνεργασία με το Κυπριακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργάνωσε με επιτυχία 
Ημερίδα με θέμα «Σχεδιάζοντας τη Βιομη-
χανία της Νέας Εποχής», τη Δευτέρα 16 
Απριλίου 2018.
 
Την Ημερίδα χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, κ. Γιώργος Λακκο-
τρύπης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Χριστό-
δουλος Ε. Αγκαστινιώτης και στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματο-
ποιήθηκαν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια 
στα οποία συμμετείχαν βιομήχανοι και εκ-
πρόσωποι διάφορων  κρατικών υπηρεσιών. 
Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στους ακό-
λουθους τομείς προτεραιότητας:
 
1. Doing Business (επίλυση των διαρ-

θρωτικών προβλημάτων της βιομηχανίας, 
υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη/παραγω-
γή, βελτίωση βιομηχανικού περιβάλλο-
ντος)

2. Ψηφιοποίηση και Δεξιότητες (ψηφι-
οποίηση της βιομηχανίας, ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και ενίσχυση/αναβάθμιση 
υφιστάμενων δεξιοτήτων)

 
3. Χρηματοδότηση (ενίσχυση της πρό-

σβασης στη χρηματοδότηση)
4. Εμπόριο και Εξωστρέφεια (ενίσχυση 

της πρόσβασης στις αγορές / εξωστρέ-
φεια, εξαγωγές και επενδύσεις)

 
Τα συμπεράσματα των τεσσάρων εργαστη-
ρίων θα μετουσιώσουν το σχέδιο δράσης 
για τη βιομηχανία. Θα καθοριστούν βρα-
χυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακρο-
πρόθεσμοι στόχοι και θα καταρτιστεί ένα 
ετήσιο πλάνο στα πλαίσια μιας ολοκληρω-
μένης βιομηχανικής πολιτικής.
 
Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός κ. Λακκο-
τρύπης, το όραμα της νέας βιομηχανικής 
πολιτικής θα είναι η δημιουργία μιας εύρω-
στης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμέ-
νης βιομηχανίας με συναφείς υπηρεσίες, 
η οποία θα συνεισφέρει στα μέγιστα στην 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κυ-
πριακής οικονομίας και στην ευημερία των 
πολιτών. 

Η αποστολή της νέας βιομηχανικής πο-
λιτικής θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη βιω-
σιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και την 
εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας με 
στόχο τη σταδιακή αύξηση της συνεισφο-
ράς στο ΑΕΠ από 7.9% το 2015 σε 15% 
το 2030.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην ημε-
ρίδα με τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. 
Κώστα Ζορπά, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. 
Παναγιώτη Παπαφιλίπου και το Διευθυ-
ντή Βιομηχανίας  κ. Ανδρέα Αντωνιάδη,  ο 
οποίος ήταν Βοηθός Συντονιστής στο Εργα-
στήριο «Doing Business».

Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής

Στη φωτογραφία ο αρμόδιος Υπουργός χαιρετίζει την Ημερίδα

Μ ε ιδιαίτερη ικανοποίηση το ΕΒΕ 
Λευκωσίας χαιρετίζει τη συμ-
φωνία που επετεύχθη ανάμε-

σα στα αρμόδια τμήματα για ανέγερση του 
νέου κτηρίου του Κοινοβουλίου στο λόφο της 
ΠΑΣΥΔΥ. Πρόκειται για ένα κτήριο που θα 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Λευκωσία 
αλλά και τη χώρα γενικότερα και γι’ αυτό θα 
πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αστικό κέντρο 
της Πρωτεύουσας. 
 
Τα αρχιτεκτονικά σχέδια συνδυάζουν με τον 
καλύτερο τρόπο τα αρχαία ευρήματα και το 

νέο κτήριο της Βουλής διασκεδάζοντας τις 
οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες και θέματα 
ασφαλείας θα προβάλλει με τον πιο περίτε-
χνο τρόπο τον Πολιτισμό της Λευκωσίας. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας επικροτεί την πολύ καλή 
συνεργασία που σημειώθηκε ανάμεσα στα 
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, γι’ αυτό το 
θέμα του οποίου η Διευθέτηση ήταν επι-
βεβλημένη για το μέλλον της Λευκωσίας.  
Είμαστε βέβαιοι πώς αυτή η απόφαση θα 
επισπεύσει γενικά την ανάπτυξη του Άξονα 
Διοίκησης και Πολιτισμού που εκτείνεται από 
το Χώρο της Αρχιγραμματείας μέχρι και το 
Λήδρα Πάλλας και θα συμβάλει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της πόλης και στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας 
της. 

Στο κέντρο της Πρωτεύουσας τελικά το κτίριο της νέας Βουλής
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Τ ην άμεση λήψη μέτρων για επίλυση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος 
στην Πρωτεύουσα πρότειναν Υπουρ-

γοί, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι άλλων εμπλε-
κόμενων φορέων σε σχετική εκδήλωση που δι-
οργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας.
 
Στην εκδήλωση με θέμα «Κινητικότητα σαν 
εργαλείο οικονομικής αναγέννησης της Λευ-
κωσίας» ανέπτυξαν τις θέσεις τους η Υπουρ-
γός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα 
Βασιλική Αναστασιάδου, ο Υπουργός Εσωτερι-
κών, κος Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕ Λευκωσίας κος Στέλιος Αναστασιά-
δης, καθώς και οι Εμπειρογνώμονες Δρ. Λου-
κάς Δημητρίου και κος Ανδρέας Μαρκίδης.
 
Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 
Λευκωσίας, αφού ευχαρίστησε τους προ-
σκεκλημένους, αναφέρθηκε στο πρόβλημα 
κινητικότητας που αντιμετωπίζει η Λευκωσία 
τονίζοντας ότι το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να 
συνεργαστεί με το Κράτος, τους Δήμους της 
ευρύτερης Λευκωσίας και άλλους αναπτυξια-
κούς φορείς με στόχο να συμβάλει στην υλο-
ποίηση του Σχεδίου Κινητικότητας.
 
Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Μεταφορών  
ανέπτυξε το όραμα της για τη μετατροπή της 
Λευκωσίας σε «μεγαλούπολη με ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα» μέχρι το έτος 2040. 
Σύμφωνα με την Υπουργό για να επιτευχθεί 
αυτό, πρέπει μεταξύ άλλων να υλοποιηθεί χω-
ροταξικό σχέδιο, να κατασκευαστεί τραμ, να 
αναπτυχθούν οι ποδηλατικές υποδομές και να 
ενισχυθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με 
στόχο τις πράσινες μεταφορές και τη μείωση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμα, τό-
νισε την ανάγκη ίδρυσης Αρχής Μεταφορών 
και Χωρικής Ανάπτυξης για να υπάρξει συνετή 
και όχι άναρχη ανάπτυξη της Λευκωσίας. Αυτό 
θα βοηθήσει, πρόσθεσε, στην αύξηση του πλη-
θυσμού της πρωτεύουσας σε 500,000, χω-
ρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η 
Υπουργός είπε ότι στόχος του Υπουργείου της 
είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας 
και ανάπτυξης στη Λευκωσία.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών κος Πετρίδης είπε ότι για να λυθεί το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκωσία πρέ-
πει να υπάρχουν αφενός ολοκληρωμένο οδικό 
δίκτυο (πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, νη-
σίδες, κλπ) και αφετέρου ολοκληρωμένο σύ-
στημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και 
επιβολή του νόμου για παράνομη στάθμευση.
 
Ακολούθως, ανέφερε ότι η Λευκωσία είναι από 
τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες πόλεις στην 
Ευρώπη (1,000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
km), γι’ αυτό και πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
προσέλκυση του κόσμου μέσα στην πόλη και 
όχι το αντίθετο. Σύμφωνα με τον Υπουργό αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό Οικιστι-
κών Ζωνών μέχρι να γεμίσουν οι υφιστάμενες 
οικιστικές ζώνες, τον Aστικό Αναδασμό και την 
απαλλαγή από ταμπού όπως η διατήρηση των 
υφιστάμενων συντελεστών δόμησης.
 
Τόνισε επίσης ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν 
βοηθά για αλλαγή πλεύσης, αφού σήμερα 
τα αρμόδια Υπουργεία είναι δομημένα με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να κατασκευάζουν δρόμους. 
Παρόλα αυτά, είπε ότι έχει ξεκινήσει σοβαρή 
προσπάθεια αλλαγής κατεύθυνσης, ώστε να 
δοθεί έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και 
ανάπτυξη. 
 
Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Δρ Λουκάς Δημητρίου προέβη σε 
ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης 
του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λευκω-
σίας, τονίζοντας ότι το κράτος επενδύει στην 
κατασκευή μεγάλων δρόμων και ανισόπεδων 
κυκλικών κόμβων ενθαρρύνοντας με αυτό τον 
τρόπο τον κόσμο να χρησιμοποιεί περισσότερα 
αυτοκίνητα.

 Σύμφωνα με τον Δρ. Δημητρίου, υπάρχει μία 
μεγάλη αντίφαση διότι ενώ το κράτος επιδιώ-
κει τη βιώσιμη κινητικότητα, εντούτοις προνοεί 
157,3 εκ. ευρώ για την κατασκευή δρόμων και 
μόνο 5,3 εκ. ευρώ για υποδομή και ανάπτυξη 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Αναφέρθηκε 
επίσης στην ανάγκη κατασκευής τραμ, αφού 
βάσει στοιχείων είναι βιώσιμο, αλλά και προ-
τραμ μέτρων όπως λεωφορολωρίδες και πεζο-
δρομήσεις.
 
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Μαρκί-
δης, President of The Chartered Institution 
of Highways & Transportation (CIHT) και 
Founding member of the Academy of 
Urbanism, είπε ότι «όσο περισσότερους δρό-
μους κτίζουμε τόση περισσότερη κίνηση στους 
δρόμους δημιουργούμε», καταλήγοντας στο ότι 
η κατασκευή δρόμων δεν είναι απαραίτητα η 
λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
 
Αναφερόμενος στη δημιουργία και κατασκευή 
τραμ στη Λευκωσία, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι 
αυτό είναι βιώσιμο και το χαρακτήρισε ως 
ένα «έργο αναγέννησης» της Λευκωσίας, όχι 
απλώς έργο μεταφοράς. Τέλος, είπε ότι οι 
τοποθεσίες υψηλής ποιότητας δημιουργούν 
ισχυρή οικονομία και ότι ο σχεδιασμός, οι με-
ταφορές και η οικονομία είναι συνυφασμένα. 
Αυτό που χρειάζεται είναι το όραμα το οποίο θα 
δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.
 
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθη-
σε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι δύο 
Υπουργοί, Βουλευτές, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, 
ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΕΤΕΚ, πολεοδό-
μοι, πολιτικοί μηχανικοί, συγκοινωνιολόγοι, κα-
θηγητές πανεπιστημίων, λειτουργοί των Δήμων 
και του Υπουργείου Μεταφορών καθώς και 
Μέλη του Συμβουλίου ΕΒΕ Λευκωσίας.

Ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για επίλυση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λευκωσία




