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Πρόεδρος ΕΒΕΛ: 
Η Λευκωσία αντιμετωπίζει προβλήματα, 
τα οποία δεν της επιτρέπουν να 
αναπτυχθεί με γρηγορότερους ρυθμούς 
και να καταστεί μια σύγχρονη πόλη

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνάντηση με το Παν. Κύπρου για 
τα Γραφεία Διασύνδεσης με την 

αγορά εργασίας 

σελ. 6

Υπουργός ΕΕΒΤ: 
Η κυβέρνηση 
εργάζεται για τη 
διαμόρφωση ενός 
νέου μοντέλου 
ανάπτυξης

σελ. 3

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στη Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

σελ. 4

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
με το Γραφείο Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.

σελ. 5

Δήμαρχος 
Λευκωσίας: 
Η ανάπτυξη του αστικού 
κέντρου είναι σημαντικό 
βήμα για την εικόνα της 
Λευκωσίας

σελ. 3

Πρόεδρος ΚΕΒΕ: 
Με τη συμβολή του 
ΕΒΕΛ η Λευκωσία 
μπορεί να καταστεί 
πιο ελκυστικός 
προορισμός

σελ. 3
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Σ υγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας κ. Αναστασιάδης για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η Λευκωσία, τα 
οποία δεν της επιτρέπουν να αναπτυχθεί με 
γρηγορότερους ρυθμούς και να καταστεί μια 
σύγχρονη πόλη.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Επι-
μελητήριου Λευκωσίας, ο κ. Αναστασιάδης 
είπε ότι η Λευκωσία παρουσιάζει έντονο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα, έχει ανάγκη από 
γρήγορη αποπεράτωση της Πλατείας Ελευ-
θερίας και των άλλων έργων υποδομής και 
είναι θύμα καθυστερήσεων στην προώθηση 
και υλοποίηση νέων επενδύσεων, λόγω γρα-
φειοκρατίας στο δημόσιο.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, ο Πρόε-
δρος του ΕΒΕΛ είπε ότι έφτασε η ώρα της 
δημιουργίας τραμ και εισηγήθηκε όπως η 

διαδρομή του να καλύπτει περιμετρικά όλα 
τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στη Λευ-
κωσία. Μια τέτοια ρύθμιση, πρόσθεσε ο 
Πρόεδρος, αφενός θα διευκολύνει τον πο-
λυπληθή φοιτητόκοσμο της Λευκωσίας στις 
μετακινήσεις του και αφετέρου θα απαλλά-
ξει την πόλη από τα πολλά οχήματα που κυ-
κλοφορούν. Εκτός από τη δημιουργία τραμ, 
το Επιμελητήριο προτείνει και άλλες λύσεις 
όπως είναι νέες μονοδρομήσεις, βελτίωση 
οδικού δικτύου, διάνοιξη νέων οδικών αρτη-
ριών και άλλα.

Για το θέμα της αποπεράτωσης της Πλατεί-
ας Ελευθερίας ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι 
η πλατεία πρέπει να παραδοθεί σύντομα στο 
κοινό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα 
της ανάπτυξης του παλιού ΓΣΠ και της Αρ-
χιγραμματείας λέγοντας ότι αυτά τα έργα 
που βρίσκονται στην καρδιά της Λευκωσί-
ας θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με 
μια νοητή γραμμή και να αποτελούν χώρους 
κοινωνικής συνεύρεσης, στους οποίους θα 
μπορούν να γίνονται πολιτιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις.

Για το θέμα των καθυστερήσεων και της 
γραφειοκρατίας, το ΕΒΕΛ εισηγείται όπως 
ιδρυθεί μια Αδειοδοτική Αρχή για τις μεγά-
λες επενδύσεις, είτε σε κτίρια, είτε σε έργα 
υποδομής, είτε σε ξενοδοχεία. 

Η Λευκωσία, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕΛ, με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της, έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέ-
σει στα δρώμενα της Κύπρου, αλλά και της 
κοντινής μας περιφέρειας. Τομείς, όπως το 
επιχειρείν, η παιδεία, η καινοτομία, η ιατρι-
κή, ο πολιτισμός και άλλοι μπορούν να δώ-
σουν στη Λευκωσία μια νέα όψη και μια νέα 
προοπτική. Μπορεί να την καταστήσουν ένα 
πολύπλευρο  κέντρο εξειδικευμένων τομέων 
με μεγάλες δυνατότητες, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της κυπριακής 
οικονομίας, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι πα-
ρουσιάζει θετικό ρυθμό ανάπτυξης με τους 

σημαντικούς της δείκτες να σημειώνουν άνο-
δο. Ταυτόχρονα, όμως τόνισε ότι τα βασικά 
προβλήματα που είναι τα μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια, η υψηλή ανεργία, το μεγάλο δη-
μόσιο και ιδιωτικό χρέος, οι καθυστερήσεις 
στις αποκρατικοποιήσεις, η εμπλοκή στη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίες κλπ, 
είναι αγκάθια που πρέπει να τύχουν σοβαρής 
διαχείρισης.

Ακολούθως, κάλεσε την κυβέρνηση και 
τα κόμματα να επιδείξουν σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα και να μη δεσμευθούν σε 
μισθολογικές αυξήσεις και σε παροχές που 
δεν τις σηκώνει η κυπριακή οικονομία, αφού 
χρειάζεται ακόμα χρόνο για να διασφαλίσει 
τη σταθεροποίησή της. Η αυτοσυγκράτηση 
και η συνετή οικονομική διαχείριση είναι έν-
δειξη ελάχιστης εκτίμησης προς τις θυσίες 
του κυπριακού λαού τα τελευταία χρόνια, 
πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος στο Κυπριακό Πρό-
βλημα, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το ΕΒΕΛ  
στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Ανα-
στασιάδη για επανέναρξη των συνομιλιών, 
ώστε να εξευρεθεί μια σωστή λύση, η οποία 
εκτός όλων των άλλων θετικών, θα απαλλάξει 
και τη Λευκωσία από τον πολύχρονο διαχω-
ρισμό που την κρατά έρμαιο της τουρκικής 
κατοχής.

Χαιρετισμούς στη Συνέλευση απηύθυναν ο 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, 
ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. 
Φειδίας Πηλείδης.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής, 
Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, Υπουργοί, 
Βουλευτές, Δήμαρχοι, ο Γενικός Εισαγγελέ-
ας Επίτροποι, Προέδροι Οργανισμών, Ανώτε-
ρα Στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, επιχει-
ρηματίες και μέλη.

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

Η Λευκωσία μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο
Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση
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Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργος Λακκοτρύπης στο χαιρε-

τισμό του είπε ότι η κυβέρνηση, πάντοτε σε 
συνεργασία με τους φορείς και τα μέλη της 
επιχειρηματικής κοινότητας, εργάζεται για 
τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανά-
πτυξης, βασιζόμενου, κυρίως, στην καινο-
τομία, την εξωστρέφεια και το επιχειρείν. 

Αυτό διαφαίνεται, συ-
νέχισε, από τις εξαγ-
γελίες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, για 
νέα έργα στη Λευκω-
σία συνολικής αξίας 
€420 εκατομμυρίων. 
Ανάμεσα σ’ αυτά εί-
ναι ένα εξειδικευμέ-
νο κέντρο πληροφό-
ρησης, εκπαίδευσης 
και προώθησης της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και έργα που θα μετατρέψουν την 
επαρχία Λευκωσίας σε κέντρο αριστείας για 
την έρευνα και την καινοτομία, π.χ. μέσω 
της δημιουργίας του ερευνητικού κέντρου 
RISE και της αναβάθμισης του ερευνητικού 
κέντρου KΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφορικά με τη μεταποιητική βιομηχανία, 
ο Υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση θα ανα-
κοινώσει, μέχρι το τέλος του 2017, τη νέα 
ολοκληρωμένη Εθνική Βιομηχανική Στρα-
τηγική της Κύπρου για την περίοδο 2017-
2030 με στόχο να αναπτυχθούν καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, που θα συμβάλουν στη βιω-
σιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην 
εξωστρέφεια της κυπριακής βιομηχανίας.

Χαιρετισμοί στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λευκωσίας

Υπουργός Ενέργειας

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, στο δικό 
του χαιρετισμό, αναφέρθηκε στα 
έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί 

στη Λευκωσία τα τελευταία χρόνια, στα έργα 
υπό εξέλιξη και κυρίως στα νέα, σημαντι-
κά έργα τα οποία προγραμματίζονται για το 
επόμενο διάστημα.

Όλα τα έργα, συνέχισε ο Δήμαρχος Λευ-
κωσίας, θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη 

Λευκωσία και θα 
βελτιώσουν τη ποιό-
τητα ζωής του κάθε 
πολίτη. Θα δώσουν 
νέα δυναμική και 
προοπτική και θα 
συμβάλουν καταλυτι-
κά στην προσέλκυση 
επενδύσεων, στην 
ανάπτυξη νέων οικο-
νομικών δραστηριο-
τήτων και στη δημι-

ουργία θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με την ανάπτυξη του αστικού 
κέντρου, ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι σημαντι-
κό βήμα για την ανάπτυξη της εικόνας του 
είναι η αξιοποίηση της ζώνης διοίκησης και 
πολιτισμού που εξελίσσεται παράλληλα στον  
Πεδιαίο ποταμό.

Η ζώνη αυτή, πρόσθεσε, περιλαμβάνει πολ-
λά σημαντικά δημόσια κτήρια, πολλά κέντρα 
πολιτιστικής υποδομής και προγραμματί-
ζονται τα νέα κτήρια του νέου Κυπριακού 
Μουσείου και της Βουλής. 

Όλα αυτά τα μνημεία, υπουργεία και πολι-
τιστικοί χώροι θα συνδεθούν κάτω από ένα 
αναβαθμισμένο ενιαίο άξονα που η τελική 
του εικόνα θα προβάλλει το ρόλο της Λευ-
κωσίας ως έδρα διοίκησης του κράτους και 
πολιτιστικό κέντρο υπερτοπικής σημασίας 
και θα προσδίδει την αίγλη που αρμόζει σε 
μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. 

Δήμαρχος Λευκωσίας

Σ το δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι μπορούν 

να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
διαχρονική ανάπτυξη της οικονομίας, για 
προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύ-
σεων στον τόπο, για δημιουργία νέων έργων 
υποδομής και για περαιτέρω ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας.

Οι πρωτοβουλίες του 
ΚΕΒΕ και του ΕΒΕΛ, 
συνέχισε, δίνουν ιδι-
αίτερη ώθηση στη 
Λευκωσία, η οποία 
απέδειξε ότι έχει 
μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης, λόγω των 
πολλών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων που 
διαθέτει στους τομείς 
του επιχειρείν, των 

υπηρεσιών και του πολιτισμού. Η Λευκωσία, 
πρόσθεσε, μπορεί να πετύχει περισσότερα 
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην 
ανάπτυξη των τομέων της υγείας, της εκπαί-
δευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και  
στον κλάδο των ακινήτων. 

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ είπε ότι με τα έργα συνολικής αξίας 
€476 εκατ., η πρωτεύουσα θα αποκτήσει 
μια νέα όψη που θα συμβάλει στη μελλοντι-
κή εξέλιξη της σε κέντρο πολλαπλών υπη-
ρεσιών.

Καταλήγοντας, είπε ότι με τη συμβολή του 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας και των άλλων 
αναπτυξιακών φορέων της πρωτεύουσας η 
Λευκωσία θα μπορέσει να καταστεί πιο ελ-
κυστικός προορισμός και για τουρίστες και 
για επισκέπτες.

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
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Π ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC) στις 25 

και 26 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του ΕΒΕ 
Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του BECC πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Η οικονομία της Ελλάδας, οι προ-
οπτικές και οι προϋποθέσεις για ένα επενδυτικό σοκ», στην οποία 
κατέθεσαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Ελλάδος) κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιώτικης Πολιτικής (Ελλάδος) κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά κ. Δη-
μήτρης Μαθιός και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βασίλειος Κορκίδης.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ομιλία του υπογράμμι-
σε ότι οι οικονομικές συνθήκες 
στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί 
δραματικά και ο λόγος γι’ αυτό 
είναι η εμπιστοσύνη στην σταθε-
ροποίηση της ελληνικής οικονο-
μίας και η αναγνώριση των μο-
ναδικών επενδυτικών ευκαιριών 
που προσφέρονται.

Μιλώντας για την επενδυτική 
ανάκαμψη της χώρας ο κ. Πα-
παδημητρίου ανέφερε ότι αυτή 
«οφείλεται στην επικέντρωση 
της κυβέρνησης στην νέα Εθνι-
κή Αναπτυξιακή Στρατηγική, η 
οποία υιοθετείται σταδιακά ως 
πυξίδα για τη δημιουργία ενός 
νέου παραγωγικού μοντέλου» 
το οποίο «βασίζεται στη δη-
μιουργία ενός ευπρόσδεκτου 
περιβάλλοντος για επενδύσεις 
και προώθησης των εξαγωγών 

για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με επίκεντρο το 
υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό της χώρας».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής αναφέρθηκε 
στη σημασία που διαδραματίζει ο τομέας της ναυτιλίας στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας και εξήρε τη σημασία και συμβολή του 
λιμανιού του Πειραιά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Από την πλευρά του,  ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιώς κ. Βασίλης 
Κορκίδης ανέφερε ότι είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που το Επι-
μελητήριο Πειραιά φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση, πρόσθεσε, δίνει ένα πρόσφορο έδα-
φος, ένα κατάλληλο βήμα ώστε να ακουστεί η φωνή του επιχειρη-
ματικού κόσμου, να προωθήσει, αλλά και να εισπράξει ιδέες και 
απόψεις, να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την συνεργασία και τη 
δικτύωση, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τις 

επιχειρήσεις της Ευρώπης, των 
ευρωπαϊκών πρωτευουσών, που 
αυτές κυριότερα αποτελούν τη 
μείζονα κινητήρια δύναμη ανά-
πτυξης.

Τους ομιλητές χαιρέτησε ο Πρό-
εδρος του BECC κ. Jean-Louis 
Schibansky, ο οποίος μετέφερε 
αισιόδοξα μηνύματα για την Ελ-
λάδα λέγοντας ότι συντρέχουν 
θετικοί λόγοι για ανάκαμψη και 
επανεκκίνηση στις επενδύσεις.

Εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσί-
ας παρευρέθηκε ο κ. Σωκράτης 
Ηρακλέους, Διευθυντής του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του BECC.

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στη Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

Από αριστερά ο Διευθυντής του 
ΕΒΕ Λευκωσίας Σωκράτης Ηρα-
κλέους με τον Υπουργό Οικονο-
μία και Ανάπτυξης (Ελλάδος) κ. 
Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Αττικής και Πειραιά κ. 

Δημήτρη Μαθιό

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε στην 4η Έκθεση Middle East Franchise

Μ ε στόχο την παρουσίαση 
των επιχειρηματικών και 
επενδυτικών ευκαιριών 

που παρουσιάζει η Κύπρος, το ΕΒΕ 
Λευκωσίας συμμετείχε στην 4η Έκ-
θεση «Middle East Franchise» που 
διοργανώθηκε τον Οκτώβριο στο 
Ντουμπάι.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αντι-
προσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας ενη-

μέρωσε τον επιχειρηματικό κόσμο του 
εξωτερικού για τις επενδυτικές ευκαι-
ρίες που παρουσιάζει η Λευκωσία ως 
κέντρο διεξαγωγής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και επενδύσεων.

Ακόμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις με 
ενδιαφερόμενους για το θεσμό του 
franchise στην Κύπρο και διεθνώς κα-
θώς για το νομικό πλαίσιο που υπάρ-
χει διεθνώς στη χώρα μας.

Από αριστερά ο Διευθυντής του 
ΕΒΕ Λευκωσίας Σωκράτης Ηρα-

κλέους με τον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιώτικης Πολιτικής (Ελλά-
δος) κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
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Μ ε εξαιρετική επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 31/10/17 
συζήτηση στρογγυλής τρα-

πέζης η οποία διοργανώθηκε από το ΕΒΕ 
Λευκωσίας σε συνεργασία με τον   Κλάδο 
Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
του Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων 
από το Γραφείο Πνευματι-
κής  Ιδιοκτησίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (EUIPO). 

Η συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης διοργανώθηκε με 
σκοπό την ενημέρωση των 
Κυπριακών Επιχειρήσεων 
για το σύστημα προστασίας 
των Ευρωπαϊκών Εμπορι-
κών Σημάτων (European 
Trade Marks) καθώς 
και το Κοινοτικό Σχέδιο 
(Community Design).  

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Λευκω-
σίας, αφού καλωσόρισε το κλιμάκιο και 
ευχαρίστησε τους ξένους ομιλητές για την 
παρουσία τους, αλλά και τον Κλάδο Πνευ-
ματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του 
Εφόρου Εταιρειών για την άψογη συνεργα-
σία στη διοργάνωση της συνάντησης, ανα-
φέρθηκε στη σημασία των εμπορικών ση-
μάτων και βιομηχανικών σχεδίων και στην 
προστασία των επιχειρήσεων στην προσπά-
θεια τους για εξωστρέφεια, αλλά και προώ-
θηση των εξαγωγών. 

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν τα 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας που  επη-
ρεάζουν πρακτικές πτυχές της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων όπως το σχεδιασμό προ-
ϊόντων, τις  συσκευασίες των προϊόντων, 
τις ονομασίες, μέχρι και τις  μοναδικές δι-

αδικασίες  που ακολουθούν. Έγινε επίσης 
αναφορά στην ανάγκη για προστασία τόσο 
σε Κυπριακό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Οι ομιλητές αποτύπωσαν με σαφήνεια τις 
διαφορές μεταξύ Εμπορικών Σημάτων και 
Βιομηχανικών Σχεδίων, αλλά και άλλων 
μορφών προστασίας των επιχειρήσεων. 

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι εκπρόσω-
ποι των επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία  
να κάνουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν 
ιδέες αναφορικά με τα θέματα διανοητικής  

ιδιοκτησίας. 

Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union 
Intellectual Property Office - EUIPO) είναι ο 
αρμόδιος οργανισμός για την εγγραφή και 

προστασία των Ευρωπαϊκών 
Εμπορικών Σημάτων και των 
Κοινοτικών Βιομηχανικών 
Σχεδίων. Το κλιμάκιο του 
EUIPO αποτελείτο από τον 
κ. Θεόφιλο Μαργέλλο, (Πρό-
εδρο του Τμήματος Προ-
σφυγών), κα Μαρία Μπρά 
(Μέλος του 2ου Τμήματος 
Προσφυγών), κ. Δημήτρη 
Ανδριανόπουλο (Επικεφαλής 
της ομάδας για Σχέδια και 
Υποδείγματα) και τον κ. Κώ-
στα Μήτρου, Εξεταστή. Το 
κλιμάκιο συνοδευόταν από  

τον κ. Σπύρο Κόκκινο, Έφορο  Εταιρειών  
και την κα Στάλω Παπαϊωάννου, Προϊστά-
μενη του Κλάδου Πνευματικής και Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Αντι-
πρόεδρος Βιομηχανίας κ. Κώστας Ζορπάς, 
ο Πρώην Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, 
το μέλος Δήμος Δημοσθένους, εκπρόσωποι 
βιομηχανιών αλλά και φορέων υποστήριξης 
νεοφυών επιχειρήσεων, ο Γραμματέας/Δι-
ευθυντής και ο Διευθυντής Βιομηχανίας. 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σ υνάντηση με κλιμάκιο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής είχε στις 
11/10/2017 το ΕΒΕ Λευκωσίας 

το οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διμερείς 
συναντήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου.

Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ένας κύκλος 
συντονισμού της οικονομικής και δημοσι-
ονομικής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αποτελεί  μέρος του πλαισίου οι-
κονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο καλύπτει 
τρεις τομείς συντονισμού της οικονομικής 

πολιτικής, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
εστιάζοντας στην προώθηση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης σύμφωνα με την «Ευ-
ρώπη 2020», τις δημοσιονομικές πολιτικές 
και την πρόληψη υπερβολικών μικροοικονο-
μικών ανισορροπιών.

Η συνάντηση στη Λευκωσία επικεντρώθηκε 
σε θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής 
ανάπτυξης για την πόλη και επαρχία Λευ-
κωσίας. Επίσης ανταλλάχθηκαν απόψεις 
αναφορικά με τα θέματα βιομηχανικής πο-
λιτικής και επενδύσεων.

Έγινε αναφορά και στα θέματα έρευνας 
και καινοτομίας και αναπτύχθηκε εν εκτά-
σει η πρόταση του ΕΒΕΛ για προώθηση 
της Λευκωσίας ως Περιφέρεια Γνώσης, 
Έρευνας και Καινοτομίας στα πρότυπα των 
Innovation Districts στο εξωτερικό.

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέστησαν 
οι  κ.κ. Στρατής Καστρισιανάκης, Χρίστος 
Πασχαλίδης και η κα. Άννα Νιέτο. Στη συ-
νάντηση το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθη-
κε από το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα 
Αντωνιάδη.

Συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κλιμάκιο

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση στα γραφεία του ΕΒΕ Λευκωσίας 
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Σ υνάντηση με εκπροσώπους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τον 
τρόπο αποτελεσματικής λειτουργί-

ας του Γραφείου Διασύνδεσης με την αγο-
ρά εργασίας είχε στις 2/10/17 το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή 
απόψεων για το πρόγραμμα  των Γραφεί-
ων Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας το 
οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο ΕΚΤ), έχει ύψος 7.3 εκατ. ευρώ και 
στόχο  μεταξύ άλλων  την  ένταξη φοιτητών  
στις επιχειρήσεις  στο πλαίσιο της προπτυ-
χιακής τους φοίτησης ως μέρος του προ-
γράμματος σπουδών τους. 

Η πρόθεση  των  Πανεπιστημίων  ήταν να  
προχωρήσουν  με την εξαγγελία του Προ-
γράμματος Γραφείων Διασύνδεσης και να 
γίνουν παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις. Με 
παρότρυνση του ΕΒΕ Λευκωσίας αποφασί-
στηκε όπως γίνει αυτή η διερευνητική  συ-
νάντηση, πριν την εξαγγελία του σχεδίου, 
για να ακουστούν οι απόψεις των επιχειρή-

σεων καθώς αυτές είναι που θα φιλοξενή-
σουν τους φοιτητές στις εταιρείες τους, και 
που γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιες είναι 
οι ανάγκες των επιχειρήσεων τους σε αν-
θρώπινο δυναμικό. 

Επιθυμία όλων είναι η προώθηση ενός σχε-
δίου που θα ανταποκρίνεται όσο πιο κοντά 
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει το 
σχέδιο να είναι τέτοιο ώστε να αγκαλιαστεί 
από τις επιχειρήσεις και να επιτύχει, παρά 
να γίνουν οι διάφορες εξαγγελίες και να 

μην υπάρξει ανταπόκριση από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους.  

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συνάντη-

ση παρευρέθηκαν ο Δρ Ανδρέας  Αλεξάν-

δρου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Έργου 

Διασύνδεσης και  Καθηγητής του Τμήματος 

Μηχανολογίας/Μηχανικής της Πολυτεχνι-

κής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η 

κα Έλενα Ζωμενή Ασσιώτη, Αν. Λειτουργός 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Συνάντηση με το Πανεπ. Κύπρου για τα Γραφεία 
Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

Μ ια πολύ εποικοδομητική συνά-
ντηση με το Δήμαρχο Γερίου κ. 
Νεόφυτο Παπαλαζάρου και άλ-

λους υπηρεσιακούς παράγοντες, είχε αντι-
προσωπεία βιομηχάνων που δραστηριοποι-
ούνται στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου που 
συνοδευόταν από  το Διευθυντή Βιομηχανίας 
του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες που 
δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη 
Γερίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προ-
βλήματα στην οδική ασφάλεια λόγω του ακα-
τάλληλου  σχεδιασμού του κεντρικού οδικού 
άξονα, στην ελλιπή σήμανση οδών, στην έλ-
λειψη οδικού φωτισμού, καθώς και στο γεγο-
νός ότι ορισμένα υποστατικά εξακολουθούν 
να μην εξυπηρετούνται από ασφαλτοστρωμέ-
νο οδικό δίκτυο. 
Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη τοποθέτησης 
κυρτωμάτων, για να μειώνουν την  ταχύτη-
τα των διερχομένων οχημάτων, για τα οποία 
απαιτείται ειδικός σχεδιασμός ώστε να μην 
προκαλείται ζημιά στα εμπορευματοκιβώτια. 

Σημειώθηκαν τα  προβλήματα στην καθαρι-
ότητα της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου και 
ειδικά με τα χόρτα παρά του οδικού δικτύ-
ου όσο και με την σπορά σπαρτών μέχρι τις 
περιφράξεις των υποστατικών. Αναφέρθηκαν 
επίσης παράπονα από βιομήχανους για το 
ύψος των φορολογιών που καταβάλλουν (π.χ. 
άδεια υποστατικού) αλλά και για την καταβο-

λή των τελών σκυβάλων παρά το γεγονός ότι 
σε κάποιες περιοχές  δεν γίνεται αποκομιδή 
οικιακών σκυβάλων. 
Τέλος συμφωνήθηκαν από κοινού δράσεις 
για την αποτελεσματική προώθηση  των πιο 
πάνω προβλημάτων και καλύτερος συντονι-
σμός αναμεταξύ του Δήμου Γερίου, των βιο-
μηχάνων και του ΕΒΕ Λευκωσίας.  

Συνάντηση Βιομηχάνων με το Δήμαρχο Γερίου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των Βιομηχάνων με το Δήμαρχο Γερίου




