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Τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου

2010 θα πραγματοποιηθεί

η Ετήσια Γενική Συνέλευση

του ΕΒΕ Λευκωσίας, στο

ξενοδοχείο Hilton, στη Λευ-

κωσία. 

Τη Γενική Συνέλευση θα τι-

μήσουν με την παρουσία

τους Αρχηγοί Κομμάτων,

Βουλευτές, Ανώτερα Στε-

λέχη της Δημόσιας Υπηρε-

σίας, Επιχειρηματίες και

μέλη.

Οκτωβρίου

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2010
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on line

Στα πλαίσια της εποικοδομητικής συ-
νεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το Δήμο
της πρωτεύουσας το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΕΒΕΛ σε συνεδρία της ολομέλειας
του συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Λευκω-
σίας κα. Ελένη Μαύρου.

Η Δήμαρχος αφού αναφέρθηκε στην
στενή συνεργασία του Δήμου Λευκω-
σίας με το Επιμελητήριο την οποία όπως
είπε εκτιμά ιδιαίτερα καθότι συμβάλει
ουσιαστικά στην αναζωογόνηση και ανά-
πτυξη της πρωτεύουσας για την προώ-
θηση έργων, ενημέρωσε το Συμβούλιο για
έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη.

Ειδική αναφορά έγινε στα τέσσερα με-
γάλα έργα που προγραμματίζονται και τα
οποία θα εμπλουτίσουν ουσιαστικά την
πρωτεύουσα και θα την τοποθετήσουν στο
χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού. 

Τα έργα αυτά είναι το Μέγαρο Πολιτι-
σμού, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο
χώρο του παλιού Νοσοκομείου Λευκω-
σίας, η ανάπλαση του χώρου του Παλιού
ΓΣΠ και η ανάπλασης της Πλατείας Ελευ-
θερίας.

Η Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο
και για το σοβαρό κυκλοφοριακό πρό-

βλημα που αντιμετωπίζει η Λευκωσία και
για τη μελέτη για την ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας για τη
Λευκωσία, στο οποίο προτείνεται ή ανα-
διοργάνωση του οδικού δικτύου με την
εφαρμογή μονοδρομήσεων, πεζοδρομή-
σεως και δημιουργία δικτύου ποδηλατο-
δρόμων καθώς και μελέτη για χρυσή
τομή.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης τόνισε ιδι-
αίτερα την ανάγκη για περαιτέρω συνερ-
γασία με το Δήμο Λευκωσίας σε ότι αφο-
ρά την προώθηση έργων και υπογράμμι-
σε την ανάγκη παρακολούθησης των έρ-
γων αυτών με στόχο την έγκαιρη υλο-
ποίηση τους μέσα στα τεθέντα χρονο-
διαγράμματα.

Προβλήματα και έργα στην πρωτεύουσα
συζήτησε το ΕΒΕΛ με τη Δήμαρχο

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία ο Δεί-
κτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού
Εμπορίου για το μήνα Απρίλιο 2010 ανήλ-
θε στις 109,1 μονάδες πα-
ρουσιάζοντας μείωση 6,6
μονάδες ή 5,7% σε σύ-
γκριση με 115,7 το Μάρτιο
2010. Σε σύγκριση με τον
Απρίλιο 2009 ο Δείκτης πα-
ρουσίασε μείωση 6,4 μο-
νάδες ή 5,5%.

Για την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Απριλίου 2010 ο Δείκτης παρουσίασε
μείωση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2009.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο
Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού
Εμπορίου για το μήνα Μάιο 2010 αυξήθηκε

κατά 5,2 μονάδες ή 4,8%
και έφτασε στις 114,3 μο-
νάδες σε σύγκριση με
109,1 τον Απρίλιο 2010.
Για την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Μαΐου 2010 ο Δείκτης
προκαταρκτικά υπολογί-
ζεται ότι σημείωσε μείωση
0,9% σε σύγκριση με την

αντίστοιχη περίοδο του 2009. Σε σύγκριση
με το Μάιο 2009 ο Δείκτης παρουσίασε αύ-
ξηση 0,3 μονάδες ή 0,3%.

Μείωση 1,2% του Δείκτη Όγκου Κύκλου
Εργασιών Λιανικού Εμπορίου 

για την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2010

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Ανακούφιση
για τους μισθωτές 

κρατικών τεμαχίων 
σε Βιομηχανικές Ζώνες

Με την έγκριση πρότασης νόμου στη Βουλή
των Αντιπροσώπων αντιμετωπίστηκε το πρό-
βλημα που προέκυψε με την κατακόρυφη αύξη-
ση ενοικίων κατά την ανανέωση των συμβάσε-
ων εκμίσθωσης τεμαχίων σε Βιομηχανικές Ζώ-
νες, οι οποίες είχαν συνομολογηθεί με το
Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου). 

Στη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι το μί-
σθωμα για κρατική γη σε βιομηχανικές ζώνες (δη-
λαδή εκτός βιομηχανικών περιοχών) θα καθο-
ρίζεται στο 1 – 3,5% ετησίως πάνω στην αξία της
ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα
υποδομής. 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενεργώντας έγκαιρα, και
σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ανέδειξε το πρό-
βλημα που προέκυψε με την ανανέωση συμβά-
σεων μίσθωσης τεμαχίων σε Βιομηχανικές Ζώ-
νες κατά την λήξη τους. Με επιστολές προς στο
Τμήμα Κτηματολογίου υπέδειξε την ανάγκη
μείωσης του ποσοστού επί της αγοραίας αξίας
του τεμαχίου, βάση του οποίου υπολογίζεται το
ενοίκιο, καθώς οι υπερτιμημένες αξίες γης
έχουν οδηγήσει τα ενοίκια σε απαγορευτικά επί-
πεδα. Σημειώνεται η ιδιαίτερη συμβολή της
Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βου-
λής των Αντιπροσώπων καθώς και του Κτημα-
τολογίου στην προώθηση του όλου θέματος.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε σε όλες τις συ-
νεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.   

Πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες η τρί-
τη συνεδρία της Τε-
χνικής Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Τυποποίησης
(CEN) με αντικείμενο
τη Διαχείριση Καινο-
τομίας (CEN/TC 389).

Η συγκεκριμένη Τε-
χνική Επιτροπή δημι-
ουργήθηκε με σκοπό

την προώθηση κουλ-
τούρας καινοτομίας
στην Ευρώπη και επι-
τάχυνση της πρόσβα-
σης στην καινοτομία.
Ειδικότερα αποσκοπεί
στην τυποποίηση ερ-
γαλείων, μεθόδων και
διαδικασιών που επι-
τρέπουν σε επιχειρή-
σεις και οργανισμούς
να δημιουργήσουν και

αναπτύξουν τη διαχεί-
ριση καινοτομίας.

Κάτω από την επο-
πτεία της  Τεχνικής
Επιτροπής 389 έχουν
δημιουργηθεί έξι Ομά-
δες Εργασίες με πέ-
ραν των 100 εμπειρο-
γνωμόνων από 12 Ευ-
ρωπαϊκές χώρες που
εργάζονται για την
ανάπτυξη Τεχνικών
Προδιαγραφών για
διαφορές Πτυχές των
θεμάτων Διαχείρισης
Καινοτομίας. 

Την Κύπρο και τον
Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS)
εκπροσωπεί στη συ-
γκεκριμένη Τεχνική
Επιτροπή ο Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Αν-
δρέας Αντωνιάδης, ο
οποίος και παρέστη.

Επίσκεψη στα γρα-
φεία του Επιμελητη-
ρίου πραγματοποίησε
το στέλεχος της Γενι-
κής Διεύθυνσης Επι-
χειρήσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κ.
Patrick O’Riordan. Η
επίσκεψη του κ.
O’Riordan εντασσό-
ταν στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος “Enterprise
Experience Program”
μέσα από το οποίο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τοποθετεί στελέχη
της για μια εβδομάδα
σε επιχειρήσεις σε
διάφορες Ευρωπαϊ-
κές χώρες.
Στο Επιμελητήριο είχε

συνάντηση με την
Αντιπρόεδρο κα. Έλε-
να Τάνου και το Διευ-
θυντή Βιομηχανίας κ.
Ανδρέα Αντωνιάδη. 
Ο κ. O’Riordan ενημε-
ρώθηκε για τις δρα-
στηριότητες του Επι-
μελητηρίου Λευκω-
σίας αλλά και για την
εμπλοκή του σε διά-
φορα Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και δράσεις.
Η τοποθέτηση του κ.
Patrick O’Riordan είχε
γίνει στην εταιρεία
Πλαστικά Παπαδό-
πουλος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της οποίας
τον συνόδευε κατά
την επίσκεψή του στο
Επιμελητήριο Λευκω-
σίας.   

Συνάντηση στις Βρυξέλλες
για Καινοτομία και Τυποποίηση

Επίσκεψη Αξιωματούχου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας στους επισκέψιμους

χώρους της Λευκωσίας
Η απόφαση για την επέκταση του ωρα-

ρίου λειτουργίας στους επισκέψιμους
χώρους της Λευκωσίας ήταν το αποτέ-
λεσμα της πρόσφατης σύσκεψης στο
Υπουργείο Εμπορίου. Η συγκεκριμένη
απόφαση πάρθηκε έχοντας στόχο την πε-
ραιτέρω προβολή της ιστορίας και της πο-
λιτιστικής παράδο-
σης της Λευκω-
σίας, τόσο στους
τουρίστες, όσο και
στους ντόπιους και
αυτό θα επιτευχθεί
με τα πιο ευέλικτα
ωράρια λειτουρ-
γίας των ιστορικών
χώρων.

Πιο συγκεκριμέ-
να, κατά τη διάρ-
κεια της σύσκεψης
αποφασίστηκε η επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας του Βυζαντινού Μουσείου και
της Πινακοθήκης του Πνευματικού Πολι-
τιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου Γ’, του Μουσείου Λαϊ-
κής Τέχνης Κύπρου και των ναών. Επίσης,

αποφασίστηκε όπως τα μουσεία της Λευ-
κωσίας παραμένουν κλειστά τις Δευτέ-
ρες, ακριβώς όπως ισχύει και σε άλλες
πόλεις της Ευρώπης. Τέλος, το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων αναμένεται να εξετάσει σύ-
ντομα πρόταση για επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας των μουσείων τις υπόλοιπες

μέρες.
Στη σύσκεψη πα-

ρευρέθηκαν ο
Υπουργός Εμπορί-
ου Αντώνης Πασχα-
λίδης, η Δήμαρχος
Λευκωσίας Ελένη
Μαύρου, ο Διευθυ-
ντής του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας Σωκράτης
Ηρακλέους, η διευ-
θύντρια του Τμήμα-
τος Αρχαιοτήτων, η

ανώτερη λειτουργός τουρισμού κα Νιόβη
Παρισινού εκ μέρους της Εταιρείας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας καθώς και εκπρόσω-
ποι της Αρχιεπισκοπής, του ΚΟΤ και του
Υπουργείου Συγκοινωνιών.


