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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ

διαβάστε

Νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής
συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ

Τα ευρωπαϊκά
κονδύλια στις
επιχειρήσεις

Στην παρουσία του Προέδρου κ. Νίκου Αναστασιάδη
Με την ευκαιρία της επίσημης
επίσκεψης που πραγματοποίησε
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας,
κ. Νίκος Αναστασιάδης στο Ισραήλ, το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο Κύπρου-Ισραήλ, το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Enterprises
Europe Network, και το Επιμελητήριο του Ισραήλ, οργάνωσαν
Επιχειρηματική Αποστολή και
Φόρουμ στο Τελ Αβίβ.
Το Φόρουμ, το οποίο προσφώνησε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας σκοπό είχε την
προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών και
ελκυστικός προορισμός επενδυτικών ευκαιριών. Της αποστολής του ΚΕΒΕ ηγήθηκε ο
Αντιπρόεδρος Τουρισμού του
Επιμελητηρίου κ. Ντίνος Λευκα-

Τα δεδομένα
της οικονομίας
και οι προκλήσεις
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ρίτης και συμμετείχαν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται
κυρίως στις υπηρεσίες, στον τομέα ανάπτυξης γης αλλά και στο
εμπόριο (εισαγωγές/ εξαγωγές),
τη βιομηχανία/κοινοπραξίες και
γενικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ της Κύπρου
και του Ισραήλ.
Το πρόγραμμα του Φόρουμ
ετοιμάστηκε σε συνεργασία με
το Εμπορικό Επιμελητήριο του

Ισραήλ με στόχο την αυξημένη
παρουσία επιχειρηματιών, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν
επιχειρηματικές
συναντήσεις
για τη προώθηση των αμοιβαίων επενδύσεων μεταξύ των δύο
χωρών.
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ
ο Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης ανάπτυξε και παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και

ΚΕΒΕ: Ανάγκη για άμεση στήριξη
του κυπριακού τουρισμού
Την ανάγκη για λήψη άμεσων
και αποτελεσματικών μέτρων για τη
στήριξη του κυπριακού τουρισμού
εξέτασε κατά τη διάρκεια έκτακτης
συνεδρίας της η Μόνιμη Επιτροπή
Τουρισμού του ΚΕΒΕ. Η επιτροπή
συνεκλήθη σε διευρυμένη μορφή
με εκπροσώπους όλων των τουριστικών συνδέσμων που ανήκουν
στη δύναμη του ΚΕΒΕ και των Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής
Ανάπτυξης.
Είναι αυτόδηλη η καθοριστική
σημασία του τουρισμού, στις δύσκολες αυτές στιγμές που διέρχεται
η οικονομία του τόπου, καθώς και
ο ρόλος του, τόσο στην αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων, όπως
είναι η εργοδότηση και η εισροή
ξένου συναλλάγματος.
Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη για:
• Την άμεση προώθηση και υλοποίηση των μέτρων που ήδη
έχουν εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας για στήριξη και επανεκκίνηση της
κυπριακής οικονομίας.
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• Τη στήριξη και ενδυνάμωση των
περιφερειακών εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης με τρόπο που
να μπορούν να επιτελούν το έργο τους
• Την αντιμετώπιση της αρνητικής
εικόνας και δημοσιότητας της
Κύπρου με συνεχή προβολή και
με τρόπο ελκυστικό προς τους
τουρίστες για την πραγματική εικόνα της Κύπρου, σαν έναν αξιόλογο τουριστικό προορισμό.
• Την ανάγκη για αναδιοργάνωση
και αναβάθμιση του ΚOT με τρόπο που να μπορεί να επιτελέσει
αποτελεσματικά το έργο του
• Την εξαγγελία φορολογικών κινήτρων που θα βοηθήσουν τον
τομέα της ανάπτυξης.
• Την εξαγγελία συγκεκριμένων
μέτρων που θα συμβάλουν
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
• Την εξαγγελία πρακτικών και συγκεκριμένων μέτρων που θα αναβαθμίσουν και βοηθήσουν στην
κερδοφορία της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας, με τη μείωση των

λειτουργικών τους εξόδων έτσι
που να μπορούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές.
• Την άμεση και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες δημιουργία και
λειτουργία καζίνο που θα εξυπηρετούν ολόκληρη την Κύπρο.
• Την αναβάθμιση των αερομεταφορών με την πολιτική της φιλελευθεροποίησης των πτήσεων
για να προσεγγισθούν αγορές
και αεροδρόμια που δεν εξυπηρετούνται τώρα.
Το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη
τον ουσιώδη ρόλο του τουρισμού
γα την οικονομία της Κύπρου και
έχοντας στη δύναμή του τους περισσότερους
επαγγελματικούς
συνδέσμους του τουρισμού, δηλώνει την ετοιμότητα του να αναλάβει
και διαδραματίσει συντονιστικό
ρόλο για προώθηση μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των εταίρων του τουρισμού, με στόχο να
δοθούν άμεσες λύσεις που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο τομέας.

τη στρατηγική θέση της Κύπρου
στον τομέα της Ενέργειας. ‘Εγιναν επίσης παρουσιάσεις για τα
πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες
που προσφέρει η Κύπρος σαν
Κέντρο Υπηρεσιών από το κ. Κρίστη Χριστοφόρου και των Επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα
της Κτηματαγοράς και Ανάπτυξης Γης καθώς και της Μαρίνας
Λεμεσού από τον κ. Γιώργο Γεωργίου.

Ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική
διαχείριση
στην Κύπρο
ΣΕΛΙ∆Α 10

ΚΕΒΕ: Να
λειτουργήσουν
ομαλά
οι τράπεζες
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Θέματα αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Ανδρούλλας
Βασιλείου συζητήθηκαν σε συνάντηση με το ΚΕΒΕ
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η συνεχής αναβαθμιζόμενη συνεργασία επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας συμβάλλει
στη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας. Το θέμα συζητήθηκε
και σε συνάντηση μελών του ΚΕΒΕ με την Επίτροπο Εκπαίδευσης Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα. Ανδρούλλα Βασιλείου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν πολύ σημαντικά
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου εξέφρασαν την
ετοιμότητα και θέληση τους για στενή συνεργασία με την Επίτροπο και τονίστηκε η σημασία που έχει για την Κύπρο γενικότερα η ανάπτυξη συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα όργανα της. Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη
σημασία που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης
στρατηγικής για βελτίωση των σχέσεων της επιχειρηματικής
κοινότητας με την ακαδημαϊκή και την όσο το δυνατό καλύτερη συνεργασία Πανεπιστημίων και βιομηχανίας προς όφε-

10.000

λος της οικονομίας. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν θέματα όπως η
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός θεσμοθετημένου συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ο τρόπος ανάπτυξης
συνεργασιών μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας, η συνεργασία για επαγγελματικά συστήματα μαθητείας και το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
αναγνώσ

Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί σε 10,000
αντίτυπα
ντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους
επιχειρηματίες-μέλη
επιχειρήσεις
πιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσε
που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι
βοηθούν οικονομικά το ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό

πλεονέκτημα ότι οι διαφημίσεις τους έχουν αντίκρυσμα.
Με δεδομένη την αναβάθμιση της εφημερίδας μας,
έχει μεγαλύτερη απήχηση η προβολή των προϊόντων
και υπηρεσιών των επιχειρηματιών μέσα από την
“Εμποροβιομηχανική”.

Επικοινωνία με E-mail με τα μέλη ΚΕΒΕ

Η επικοινωνία του ΚΕΒΕ με τα μέλη γίνεται τώρα και λίγο καιρό με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail.
Μέλη που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΒΕ για ρύθμιση του.

Εκπαιδευτικά
σεμινάρια ΚΟΤ
για τουριστικούς
αντιπροσώπους
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του
για αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών της τουριστικής
Κύπρου και για ενδυνάμωση της
συνεργασίας του με τους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, ο ΚΟΤ διοργάνωσε σεμινάρια
για τουριστικούς αντιπροσώπους,
ξένων Οργανωτών Ταξιδίων, που
δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου και της Πάφου.
Στις συναντήσεις οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα κύρια
αξιοθέατα του νησιού μας. Ενημερώθηκαν επίσης για τις δράσεις
και πρωτοβουλίες του ΚΟΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά το Τμήμα ∆ιασφάλισης Ποιότητας που είναι επιφορτισμένο με την επιθεώρηση και τον
έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξετάστηκαν
τρόποι για στενότερη συνεργασία
με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στην Κύπρο και
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ταινία
ντοκιμαντέρ με θέμα την οικονομική κρίση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε πιθανούς συνεργάτες απευθύνει ομάδα
ανεξάρτητων κινηματογραφιστών που
προτίθεται να δημιουργήσει μια ταινία
ντοκιμαντέρ με θέμα την οικονομική
κρίση στην Κύπρο, τις αιτίες και συνέπειές της στον σύγχρονο άνθρωπο αλλά
και τις αλλαγές που αυτή θα προκαλέσει
στο μέλλον, σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Σε σχετική επιστολή της η ομάδα Παραγωγής αναφέρει:
‘’Οι εβδομάδες που πέρασαν ήταν
εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον του
τόπου μας συνολικά αλλά και το μέλλον
του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Εκείνες που θα ακολουθήσουν, θα μας αποκαλύψουν ίσως μόνο ένα μέρος των
αλυσιδωτών συνεπειών που η οικονομική κρίση στην Κύπρο θα προκαλέσει
στην πολιτεία και στον άνθρωπο.
Είμαστε μια ομάδα ανεξάρτητων κινηματογραφιστών που στόχο έχουμε
να δημιουργήσουμε μια ταινία ντοκιμαντέρ με θέμα την οικονομική κρίση
στην Κύπρο, τις αιτίες και συνέπειές της
στον σύγχρονο άνθρωπο αλλά και τις
αλλαγές που αυτή θα προκαλέσει στο
μέλλον, σε κοινωνικό και ψυχολογικό

επίπεδο. Χρησιμοποιώντας υλικό από
τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Κύπρο αλλά και το παγκόσμιο τις τελευταίες εβδομάδες, η ταινία θα αναζητήσει τα
αίτια που οδήγησαν την Κύπρο σε αυτή
την πρωτοφανή κρίση και θα αποδώσει
τα συναισθήματα των πολιτών ακριβώς
όπως τη βίωσαν τις μέρες εκείνες. Στη
συνέχεια, θα επικεντρωθεί στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης μέσα από την
προοπτική και τις εμπειρίες Κυπρίων διαφόρων ηλικιών, από διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες. Πώς ξεκίνησε

η πτώση της Κυπριακής οικονομίας, ποιές είναι οι αλυσιδωτές συνέπειες για τον
λαό, και πώς βλέπει ο Κύπριος την ζωή
του από εδώ και πέρα;
Μέσα από καθημερινές ιστορίες συμπολιτών μας, θα δώσουμε φωνή στον
απλό άνθρωπο, που δέχεται τις άμεσες
ή έμμεσες συνέπειες των πολιτικών αποφάσεων, αδυνατώντας να επέμβει για
να τις αποτρέψει, αλλά και μη έχοντας
πρόσβαση για να αναζητήσει τα αίτια,
στο πλαίσιο ενός συστήματος που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια. ‘’
Η ομάδα παραγωγής απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους να μοιραστούν μαζί της εμπειρίες και σκέψεις
τους για το μέλλον και επισημαίνει ότι
έχοντας οδηγηθεί σε μια κρίσιμη ιστορική καμπή, o καθένας από εμάς μπορεί
και πρέπει να ακουστεί.
Οι ενδιαφερόμενοι για ενεργό συμμετοχή στην ταινία, μπορούν να απαντήσουν σε μερικές απλές ερωτήσεις
πατώντας στην ιστοσελίδα: http://www.
surveymonkey.com/s/CrisisInCyprus
Περισσότερες πληροφορίες ή / και διευκρινήσεις από την κα ∆ανάη Χρίστου
της Ομάδας Παραγωγής στην ηλ. διεύθυνση danae@greenroom.gr.
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Αίτημα ΚΕΒΕ σε Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας

Να διαφυλαχθούν Ευρωπαϊκά κονδύλια
σε λογαριασμούς των επιχειρήσεων
Το θέμα των Ευρωπαϊκών Κονδυλιών που τελούν υπό καθεστώς «κουρέματος» επανεγείρει το ΚΕΒΕ με διάβημα του
προς τον Υπουργό Οικονομικών και το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι το καθεστώς αυτό επηρεάζει
σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις
και είναι πιθανό να αποκλείσει στο άμεσο μέλλον όλους τους
Κυπριακούς οργανισμούς από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.
∆υστυχώς παρατηρούμε, προσθέτει το ΚΕΒΕ, ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν προχωρήσει σε διαφύλαξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων που βρίσκονται σε λογαριασμούς
επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι που έχει γίνει μόνο για δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αφήνοντας εκτεθειμένες τις επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους
εταίρους τους με σοβαρό κίνδυνο να μείνουν κάποια έργα
ανεκπλήρωτα.
Για το θέμα αυτό το ΚΕΒΕ είχε επικοινωνήσει επανειλημμένα με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα
και παρά τη σχετική αλληλογραφία δεν του έγινε οποιαδήποτε ενημέρωση. Γνωρίζουμε, αναφέρει στην επιστολή του to
Επιμελητήριο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εντοπίσει
όλα τα κονδύλια της τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμούς
Κυπριακών φορέων και έχει ζητήσει επίσημα μέσω επιστολής που έστειλε η κυρία Cathrine Day, Secretary General
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη διαφύλαξη τους. ∆υστυχώς

η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίλυση του θέματος αυτού βάζει σε κίνδυνο αρκετές καινοτόμες επιχειρήσεις
και υποσκάπτει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη
που τόσο πολύ όλοι διακηρύττουμε ότι αποτελεί την μοναδική λύση για έξοδο της χώρας μας από την δύσκολη θέση
που βρίσκεται. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα παραμένει εξαιρετικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον των κυπριακών
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι η αρνητική τροπή που
φαίνεται να παίρνει το όλο θέμα θα οδηγήσει σε περαιτέρω
αρνητικές συνέπειες. Η στάση αυτή θα οδηγήσει με ακρίβεια
σε διάλυση του καλού ονόματος που έχουν δημιουργήσει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια οι
κυπριακές επιχειρήσεις. Το ΚΕΒΕ αναμένει ότι και το Κυπριακό Κράτος θα ανταποκριθεί άμεσα και θα διαφυλάξει τα Ευ-

ρωπαϊκά κονδύλια συμπεριλαμβάνοντας όλους ανεξαιρέτως
τους οργανισμούς που έχουν συμβόλαια με την ΕΕ. Η συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των κονδυλίων τα οποία αποτελούν περιουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως του
οργανισμού δικαιούχου θα κοστίσει μερικά εκατομμύρια και
θα γλυτώσει το κράτος από το να εμπλακεί σε περίπλοκες νομικές διαμάχες λόγω κουρέματος κονδυλίων που αποτελούν
περιουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και άνισης μεταχείρισης συμβαλλομένων σε συμβόλαια με την ΕΕ .
Οι Κυπριακές επιχειρήσεις αποτελούν τον πνεύμονα της
Κυπριακής οικονομίας και η καινοτομία την διέξοδο από την
κρίση. Θυμίζουμε μόνο ότι για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο
μέχρι τον Μάρτιο του 2012 σύμφωνα με επίσημα στοιχειά
οι κυπριακές ΜMΕ έχουν φέρει στην Κύπρο 18 εκατομμύρια ευρώ (τα πανεπιστήμια με την τόση στήριξη έχουν φέρει 20 εκατομμύρια ευρώ). Προβλέπεται ότι μέχρι την λήξη
του 7ου προγράμματος πλαισίου οι Επιχειρήσεις θα φέρουν
ακόμα 10 εκ. ευρώ. Εάν αναλογιστείτε ότι από το 6ο στο 7ο
πρόγραμμα πλαίσιο οι Επιχειρήσεις της Κύπρου απορρόφησαν τριπλάσια κονδύλια, πλέον με την αποδοχή και εμπειρία
τους αναμένεται να φέρουν πέραν των 100 εκατομμυρίων
ευρώ την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, φτάνει το
κράτος να μην υποσκάψει την προσπάθεια τους αυτή με το
κούρεμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην επιστολή του
το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι το θέμα αυτό πρέπει να επανεξεταστεί
άμεσα γι’ αυτό και είναι στη διάθεση του Υπουργού και του
∆ιοικητή για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
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μικρά
Αυθαίρετη χρήση
Ευρωπαϊκού σήματος
από Κινέζικους
κατασκευαστές
προϊόντων

Το Ευρωπαϊκό σήμα
εξακριβωμένης ασφάλειας
προϊόντων εκμεταλλεύονται κινέζοι
εξαγωγείς για παραπλάνηση
εισαγωγέων και καταναλωτών με
στόχο την απρόσκοπτη διάθεση
των προϊόντων τους.
Πιο συγκεκριμένα οι κινέζοι
εξαγωγείς σηματοδοτούν τα
προϊόντα με το σήμα που
δημοσιεύουμε (στα δεξιά) και το
οποίο έχει μια μικρή διαφορά από
τα αυθεντικό σήμα της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης (στα αριστερά).
Από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές
διευκρινίζεται ότι το κινεζικό σήμα
ασφαλείας δεν είναι καταχωρημένο
στην ΕΕ και δεν είναι αποδεκτή
πιστοποίηση ασφαλείας των
προϊόντων τα οποία το φέρουν στα
οποία οι κινέζοι κατασκευαστές το
χρησιμοποιούν αυθαίρετα.

Οικο-Βιομηχανική
΄Εκθεση στην
Ουγγαρία το
Σεπτέμβριο
Η 3η ∆ιεθνής ΄Εκθεση
Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας,
Επάρκειας Ενέργειας και
Ανανεώσιμης Ενέργειας
διοργανώνεται στις 25-27
Νοεμβρίου 2013 στην πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας Βουδαπέστη
από τον Ουγγρικό Σύνδεσμο
Περιβαλλοντικών Επιχειρήσεων
με τη στήριξη της Γραμματείας
Εξωτερικών Υποθέσεων και
εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων
του Γραφείου του πρωθυπουργού
Ουγγαρίας.
Η έκθεση απευθύνεται κυρίως
στους εμπλεκόμενους στους τομείς
των υδάτων, του περιβάλλοντος και
της πράσινης ενέργειας.
Πληροφορίες:
http://www.kszgysz.hu, www.
okoindustria.hu, ή από το
Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας
της Ουγγαρίας για την Κύπρο, 38
Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παγκράτι
11635, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.
0030-210-7256834, Φαξ. 0030-2107256840, E-mail:athens@hita.hu
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Πρόγραμμα κατάργησης διαδικτυακών περιορισμών
στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020
Πρόγραμμα κατάργησης περιορισμών που καθυστερούν την επικοινωνία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών μέσω του διαδικτύου, προωθείται στα πλαίσια της Στρατηγικής
Ευρώπης 2020. Η πρωτοβουλία που εντάσσεται στην αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Digital Agenda Europe 2013-2014 στόχο
έχει τη διεύρυνση και αναβάθμιση της αναγκαίας υποδομής ώστε
μέχρι το 2020 να καταργηθούν οι οποιοιδήποτε περιορισμοί και
όλοι οι Ευρωπαίοι θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα στη διαδικτυακή επικοινωνία.
Το όλο πρόγραμμα θα παρουσιασθεί σε διεθνές συμπόσιο που θα
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο The Silken Berlaymont στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουνίου 2013.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του προγράμματος, την ευρύτατη κάλυψη που προσφέρει
και την πλήρη διαφάνεια στην όλη λειτουργία του.
Πληροφορίες:
Parvin Madahar Tel. 44-0-2031378630,
E-mail:parvin.madahar@publicpolicyexchange.co.uk,
Martina Cicakova, Public Policy Exchange
Tel. 44-0-845-6061535, Fax. 44-0-845-6061539,
E-mail:martina.cicakova@publicpolicyexchange.co.uk

Η ΕΔΑΚ καταδικάζει ενέργειες καθαρά ιατρικές
από άτομα που δεν ανήκουν στον Ιατρικό Κλάδο
Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση στον τύπο που αφορά την παραμόρφωση του προσώπου 38χρονης η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία μπότοξ από κομμωτή, η Ένωση ∆ιπλωματούχων Αισθητικών
Κύπρου (Ε∆ΑΚ) καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες τις οποίες θεωρεί ως ανεπίτρεπτες. Η Ε∆ΑΚ τονίζει ότι αισθητικοί μέλη της δεν προ-

βαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες και ότι περιορίζονται καθαρά σε
υπηρεσίες που είναι καλά καταρτισμένα και εκπαιδευμένα. Οι θεραπείες προσώπου με ενέσιμη μορφή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
της αισθητικού. Η υγεία προέχει των πάντων και ως εκ τούτου με κανένα τρόπο δεν πρέπει να αφίεται στα χέρια του οποιουδήποτε.

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ατμομηχανή της οικονομίας
Σε συνάντηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) με τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο συζητήθηκαν τα πολεοδομικά κίνητρα που έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, η φορολόγηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας, καθώς και το ζήτημα των μικτών τουριστικών αναπτύξεων.
Στη συνάντηση, έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για διάφορα ζητήματα που
άπτονται της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
και εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους
μπορεί αυτή να διαδραματίσει αποδοτικότερα τον ρόλο που της αναλογεί στην
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών σε δηλώσεις
του μετά το πέρας της σύσκεψης δήλωσε: “Το ενδιαφέρον για τον τουριστικό
τομέα δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση
αλλά ολόκληρη την κοινωνία αφού αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας, και
θα πρέπει να προσεχθεί ως κόρη οφθαλμού στις συνθήκες βαθύτατης οικονομικής κρίσης. Είναι υποχρέωση όλων και
ιδιαίτερα της Κυβέρνησης να επιλύσει
άμεσα τα προβλήματα που εκκρεμούσαν διαχρονικά, αλλά και να δώσει ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.
Η διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη
του τουριστικού ρεύματος προς την Κύ-

προ απασχολούν την Κυβέρνηση, και γι’
αυτό θα σταθούμε δίπλα στους ξενοδόχους βοηθώντας όσο μπορούμε.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ κ. Χάρης Λοϊζίδης, αφού ανέφερε ότι
στη συνάντηση έγινε ανάλυση των διαφόρων θεμάτων που απασχολούσαν το
Υπουργείο Εσωτερικών και τον ξενοδοχειακό κλάδο, εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τις τοποθετήσεις του κ. Υπουργού
σε θέματα τα οποία εκκρεμούσαν διαχρο-

νικά. Είναι σημαντικό η ξενοδοχειακή βιομηχανία να αποτελέσει έναν από τους
κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης, τόνισε, δηλώνοντας παράλληλα ότι νιώθει
πως βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Σε
ό,τι αφορά το τουριστικό ρεύμα προς τη
Κύπρο ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε πως υπάρχει
μείωση 5% στις κρατήσεις, εκφράζοντας
όμως την αισιοδοξία του πως όσο σταθεροποιείται η κατάσταση στην οικονομία
αυτό το ποσοστό θα μειώνεται.
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«Oρθή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στο χώρο της επιχείρησης»
Επιχειρηματίες – Εργοδότες,

3

3

3

Ενημερωθείτε σωστά για την υποχρέωση του
εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτουμένους
του για τους όρους που διέπουν τη Σχέση
εργασίας καθώς και για τους Νόμους για μερική
απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου.
Αποκτήστε της απαραίτητες γνώσεις για την
εφαρμογή τον Νόμων για Ίση μεταχείριση, Ίση
Αμοιβή για Εργασία Ίσης Αξίας, Προστασία της
Μητρότητας και Γονικής Άδειας.
Γνωρίστε τις βασικές πρόνοιες για το Νόμο για
σεξουαλική παρενόχληση και παρουσίαση
παραδειγμάτων και δικαστικών υποθέσεων και
αποφάσεων.

3 Ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα
στην εργοδότηση από την πρόσληψη μέχρι τη
συνταξιοδότηση.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ διοργανώνει
σε συνεργασία με τα ΕΒΕ Λευκωσίας, Λεμεσού και τη
Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου το πρωτοποριακό και
καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:
«ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
Στη Λευκωσία το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 20 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hilton Park και στη

Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού την Πέμπτη 27 Ιουνίου.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για πρακτικές εφαρμογές σημαντικών νόμων που
αφορούν τους εργοδοτούμενους ώστε και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τους νόμους αυτούς στις επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις όπου
εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην
ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις
επιχειρήσεις όπου απασχολούνται.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί, από άποψη θεματολογίας, προσπάθεια του Επιμελητηρίου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του όπως αυτές
διαφάνηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια προηγούμενων σεμιναρίων. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί
με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, ∆ιευθυντές
και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς και γενικά σ’ όσους έχουν σχέση με τα εργατικά θέματα στις επιχειρήσεις τους.

Εγγύηση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί
το γεγονός ότι σ’ αυτό θα διδάξουν ο κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, ∆ιευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του
ΚΕΒΕ η κ. Άννα Πηλαβάκη, Επιστημονικός συνεργάτης
της Επιτροπής Ισότητας και ο κ. Μίμης Θεοδότου, Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Εργασιακών Σχέσεων.
Το πρόγραμμα στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στο
Ξενοδοχείο HILTON PARK ενώ στη Λεμεσό στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΒΕ Λεμεσού.
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν ως εξής:
• Για το πρόγραμμα στη Λευκωσία στο ΚΕΒΕ, Γρίβα
∆ιγενή 38 και ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, το αργότερο
μέχρι την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.
• Για το πρόγραμμα στη Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού,
Γρίβα ∆ιγενή 38 και ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509
Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των
συμμετοχών γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατά
σειράν προτεραιότητας.
Περισσότερες λεπτομέρειες από τον υπεύθυνο του
προγράμματος κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, ∆ιευθυντή Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ ή με το Γραμματέα του
ΕΒΕ Λεμεσού.

Yπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Το προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων πέραν από την εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ και
των μελών του σε όλα τα τριμερή Σώματα και επιτροπές όπου
συζητούνται θέματα εργασιακού περιεχομένου προσφέρει μεταξύ άλλων στα μέλη του τις πιο κάτω υπηρεσίες:
• Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων καθώς επίσης και βοήθεια με τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις
με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
• Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων
προσωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους χώρους εργασίας.
• Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον Τερματισμό
Απασχόλησης, την Κοινωνική Ασφάλιση, την ασφάλεια και
υγεία και το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας.

• Οργάνωση Σεμιναρίων εργασιακού περιεχομένου
• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα.
• Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη διεκδίκηση αδειών εισαγωγής ξένων εργατών.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Ενημέρωση
για εργασιακά
θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του εμπλοκή στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας πιστό στην
δέσμευση του να πληροφορεί και να
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των εργοδοτών και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων
για τα εργασιακά θέματα.

Εκστρατεία ελέγχου της ταξινόμησης και επισήμανσης υγρών προϊόντων χλωρίνης
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί τους Κύπριους εισαγωγείς, διανομείς,
μεταπωλητές και χρήστες προϊόντων χλωρίνης ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του
για την εφαρμογή της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας προχώρησε σε εκστρατεία
ελέγχου της ταξινόμησης, επισήμανσης και
συσκευασίας των προϊόντων χλωρίνης που
διατίθενται στην κυπριακή αγορά.
Από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι αρκετά προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αφού
δεν ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις συσκευασίας και σήμανσης που είναι σημαντικές για την αποτελεσματική προστασία
των χρηστών/καταναλωτών.

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σήμανσης και
συσκευασίας για τα προϊόντα χλωρίνης ως
ακολούθως:
• Τα προϊόντα χλωρίνης με συγκέντρωση
υποχλωριώδους νατρίου μεγαλύτερη ή
ίση με 5% κ.β. ταξινομούνται ως ∆ιαβρωτικά και Επικίνδυνα για το Περιβάλλον
και πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται
στην ετικέτα οι σχετικές φράσεις κινδύνου και τα εικονογράμματα (σύμβολα)
κινδύνου που να επισημαίνουν ότι το
προϊόν είναι «∆ιαβρωτικό» και «Επικίνδυνο για το περιβάλλον».
• Επιπρόσθετα τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν στη συσκευασία τους

πώμα ασφαλείας για παιδιά και τριγωνική ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου.
Σημειώνεται ότι όλες οι ενδείξεις κινδύνου
θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει και να
μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία των
προϊόντων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν
προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις
πιο πάνω απαιτήσεις, τότε να ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405611, 22405637, 22405609.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆είκτες Μακρό Οικονομικών Μεγεθών 2008-2012
2008
2009

Η οικονομία
το 2012 και
οι προκλήσεις
Παρουσιάζονται στη συνέχεια πολύ περιληπτικά οι
εξελίξεις στα μεγέθη των κύριων μακροοικονομικών
δεικτών της οικονομίας για το 2012 (Πίνακες από ιστοσελίδα Τμήματος Στατιστικής). Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όπως αναμενόταν η διστακτικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης να πάρει
έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα οδήγησαν την οικονομία
σε πιο βαθειά οικονομική ύφεση με τις ακόλουθες κύριες εξελίξεις:
1. Ρυθμός ανάπτυξης: Ο προκαταρκτικό ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ της Κύπρου υπολογίστηκε από το
Τμήμα Στατιστικής στα -2,4%(Παράρτημα). Γενικά
οι εξελίξεις αποδεικνύουν την βαθύνουσα κρίση.
2. Ανεργία-απασχόληση: Το 2012 παρατηρείται μεγάλη μείωση της επικερδούς απασχόλησης που
προκαταρκτικά υπολογίζεται σε -2,4% (Παράρτημα). Αποτέλεσμα το εναρμονισμένο ποσοστό
ανεργίας να σημειώσει πολύ μεγάλη αύξηση για
να καταλήξει για ολόκληρο το 2012 στο 11,9%
(Παράρτημα). ∆υο σημεία αξίζουν να τονιστούν:
a. Πρώτο, ότι σταδιακά η Κύπρος ξεπέρασε το
μέσο όρο του ποσοστού ανεργίας της ΕΕ των
27 από τον Απρίλιο του 2012 (∆ιάγραμμα 2).
b. ∆εύτερο ότι τέτοια μαζική ανεργία μετατρέπεται σε βαρίδι για την οικονομία και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί δεδομένου ότι
η δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης περιορίζεται δραστικά σε σχέση με τα επίπεδα του
αμέσου παρελθόντος, λόγω της κατάρρευσης
του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης της
οικονομίας.
3. Πάγιες επενδύσεις- δραστική μείωση του κατασκευαστικού τομέα: Οι προοπτικές ανάπτυξης
προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις πάγιες επενδύσεις. ∆υστυχώς οι εξελίξεις δείχνουν
μια πολύ αρνητική κατάσταση με πολύ μεγάλη
συρρίκνωση των πάγιων επενδύσεων για 4 συνεχόμενο χρόνο (Πίνακας 1). Συνολικά οι πάγιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 43,5% σε σχέση
με το επίπεδο που είχαν φτάσει το 2008 με πολύ
αρνητικές προοπτικές για το 2013 και μετά. Κύριος παράγοντας για τις πάγιες επενδύσεις είναι οι
δραστηριότητες του τομέα των κατασκευών. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κατασκευές είναι δραματική με συνεχόμενη συρρίκνωση για δεκαεπτά
(17) τρίμηνα (∆ιάγραμμα 3) και συνολική μείωση
της πραγματικής παραγωγής πέραν του 50%. Το
πιο ανησυχητικό είναι η επιτάχυνση της μείωσης
της παραγωγής το 2012 με συρρίκνωση -27% το
τέταρτο τρίμηνο, που σε συνδυασμό με τις κατο-

ΑΕΠ τρέχουσες τιμές (€ εκατ.)
ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2005- € εκατ.)
Ρυθμός ανάπτυξης (τρέχουσες τιμές (%)
Ρυθμός ανάπτυξης (σταθερές τιμές (%)
Κατά κεφαλή ΑΕΠ τρέχουσες τιμές
Ποσοστό μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ ΕΕ
∆ημόσια κατανάλωση (% αλλαγής)
Ιδιωτική κατανάλωση (% αλλαγής)
Πάγιες επενδύσεις (% αλλαγής)
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% αλλαγής)
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% αλλαγής)
Απασχόληση (χιλιάδες)
Ρυθμός αλλαγής (%)
Ανεργία (% εργατικού δυναμικού)
Παραγωγικότητα (ποσοστό αύξησης %)
Ετήσιος πληθωρισμός
∆είκτης τιμών καταναλωτή (%)
Εναρμονισμένος δείκτης
Αύξηση απολαβών (%)
Τρέχουσες τιμές
Πραγματικές
∆ημοσία Έσοδα
% ΑΕΠ
∆ημόσιες δαπάνες
% ΑΕΠ
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / πλεόνασμα(+) € εκατ.
ποσοστό ΑΕΠ(%)
∆ημόσιο χρέος € εκατ.
%ΑΕΠ
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Έλλειμμα € εκατ.
Ποσοστό ΑΕΠ(%)
Αριθμός τουριστών (χιλιάδες)
Ετήσια αλλαγή (%)
Εισπράξεις ξένου συναλλάγματος (€ εκατ.)
Τουριστικό συνάλλαγμα % ΑΕΠ
πινές εξελίξεις δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για
το μέλλον της οικονομίας.
4. Παραγωγικότητα ρυθμός αύξησης απολαβών: Για
δεύτερο χρόνο δεν παρατηρείται καμιά βελτίωση της παραγωγικότητας, στοιχείο αποθαρρυντικό για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το
επίπεδο των απολαβών όμως, σημείωσε αύξηση
(+1,3% (Παράρτημα)) κυρίως λόγω της αδυναμίας
του δημόσιου τομέα να περιορίσει αποφασιστικά
το επίπεδο των απολαβών. Γενικά όμως παρατηρείται μείωση των πραγματικών απολαβών των
εργοδοτουμένων.
5. Πληθωρισμός: Γενικά οι πληθωριστικές πιέσεις
παρουσιάζονται μειωμένες, συνεχίζει όμως η
αρνητική τάση σε σχέση με τον πληθωρισμό
των ντόπιων αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση
με τα εισαγόμενα αγαθά (Πίνακας 2). Ενώ οι τιμές των εισαγομένων προϊόντων μειώνονται οι
τιμές των ντόπια παραγομένων συνεχίζουν να
παρουσιάζουν συγκριτικά μεγάλες αυξήσεις,

17.157
15.192
8,4
3,6
21.544
99
6.1
7.8
6
-0.5
8.5
389,1
2,6
3,9
0,9

16.853
14.91
-1,8
-1,9
19.974
100
6.8
-7.5
-9.7
-10.7
-18.6
386,4
-0,7
5,3
-1,2

17.406
15.105
3.3
1,3
20.308
97
1
1.5
-4.9
3.8
4.8
386.7
0,1
6,2
1,1

17.979
15.186
3.3
0,5
21.218
94
-0.3
0.5
-13.1
4.4
-0.8
388,7
0,5
7,9
-0,0

2012
(προκατ.)
17.887
14.818
-0,5
-2,4
19.676
92
-1.7
-3
-23
2.3
-7.2
379,4
-2,4
11,9
-0,0

4,7
4,4

0,3
0,2

2,4
2,5

3,3
3,5

2,4
3,1

6,4
1,6
7.389
43.1
7.228
42.1
161
0,9
8.388
48,9

3,0
2,7
6.764
40.1
7.794
46.2
-1030
-6,0
9.865
58,5

2,4
0,0
7.116
40.9
8.036
46.2
-920
-5,3
10.671
61,3

2,7
-0,6
7.159
39.8
8.291
46.1
-1132
-6,4
12.777
71,1

1,3 (γ)
-2,0
7.18
40.1
8.125
45.4
-945
-5,3
15.351
85,8

-2.679
-15,6
2.404
-0,5
1.79
10,6

-1.652
-9,8
2.141
-10,9
1.493
8,8

-1.855
-10,7
2.173
1,5
1.55
8,9

-835
4,7
2.392
10,1
1.749
9,8

-2092
-11,7
2.464
3,0
1.926
10,8

πράγμα που απαιτεί προσοχή για τη μελλοντική επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών.
6. ∆ημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος:
Η αποτυχία της προηγουμένης κυβέρνησης να
συγκρατήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατέληξε σε μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους, λόγω και του πρόσθετου δανεισμού για
τις ανάγκες ανακεφαλαίωσης της Λαϊκής Τράπεζας. Παρατηρείται εκτόξευση του δημόσιου
χρέους στο τέλος του 2012 στο 86% του ΑΕΠ
(Παράρτημα). Οι εξελίξεις στα δημοσιονομικά
μεγέθη απαιτούν πρόσθετα μέτρα για να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη
του κοινού προς τις κυβερνητικές προθέσεις και
να επανέλθει η δυνατότητα ανάπτυξης.
7. Εξωτερικές συναλλαγές: Πολύ ανησυχητική
εξέλιξη του 2012 είναι η νέα επιδείνωση των
εξωτερικών συναλλαγών της Κύπρου παρά
τις ευνοϊκές εξελίξεις τόσο στις εξαγωγές όσο

2010

2011

και τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανέβηκε στο 11,7% (Παράρτημα) του ΑΕΠ
(€2,1 δισεκ.) μετά τη δραστική μείωση του το
2011 σε 4,7% (€0,8 δισεκ.) κυρίως λόγω των
αρνητικών τάσεων στις εισροές και εκροές
επενδυτικών εισοδημάτων. Η απότομη αυτή
επιδείνωση εμπερικλείει πολλούς κινδύνους
και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εν όψει και τις
πιθανότητας εκροών καταθέσεων και άλλων
κεφαλαίων. Να σημειωθούν οι καλές επιδόσεις
στις εξαγωγές αγαθών που φαίνεται να διατηρούνται και για τους πρώτους 3 μήνες του 2013
με αύξηση κατά 3,9% ενώ η πτώση των εισαγωγών αγαθών για τους ίδιους μήνες ανήλθε στο
-16,7%. Πρόσθετα πρέπει να σημειωθούν οι
πολύ ανησυχητικές ενδείξεις για τον τουρισμό
που σημείωσε απότομη μείωση τους πρώτους
3 μήνες του 2013 κατά -10,2%.

∆ιάγραμμα 3: Τριμηνιαίος πραγματικός ρυθμός αλλαγής στις κατασκευές
1οΤ 2007 – 4οΤ 2012

∆ιάγραμμα 1: Μηνιαίο εναρμονισμένο ποσοστό Ανεργίας Κύπρου και ΕΕ 27
Σεπ.2008-Μάρτιος 2013
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Πίνακας 1 Πάγιες Επενδύσεις και ρυθμοί αλλαγής 2008-2012
Πάγιες Επενδύσεις
Σταθερές τιμές 2005 (€εκ.)
Ετήσιος Ρυθμός αλλαγής
2008
3445.1
+6,0
2009
3110
-9,7
2010
2958.1
2011
2571.6
-13,1
2012
1980.1
-23,0
Συνολική μείωση
-43,5
περίοδο 2008-2012

Πίνακας 2: Πληθωρισμός κατά κατηγορία προϊόντων 2008-2012
Κυπριακά
Υπηρεσίες
Εισαγόμενα
Γενικός
Αγαθά
αγαθά
δείκτης
2008
7,4
4,5
-0,3
4,7
2009
0,8
3,7
-0,6
0,3
2010
3,0
1,2
-0,9
2,4
2011
10,2
1,6
+2,8
3,3
2012
6,7
1,0
-0,6
2,4
Συνολική αλλαγή
31,1
12,5
0,3
13,7
2008-2012
Χρόνος
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι ευρωπαϊκές πραγματικότητες και οι κυπριακές «λύσεις»
Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από τα όσα
ζούμε τον τελευταίο μήνα, είναι ότι στην
πορεία μας ως μέλη της Ε.Ε. και του πυρήνα
της Ευρωζώνης επιδείξαμε πλήρη ανικανότητα στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα
που επέβαλλε αυτή μας η συμμετοχή. Σπαταλήσαμε την τεράστια ευκαιρία που μας
έδινε η ένταξη μας για πλήρη αναδόμηση
του κράτους μας ώστε να εκσυγχρονιστεί,
με διάφορες δικαιολογίες για να μη χαλάσουμε τα βασίλεια και τα κατεστημένα που
χτίστηκαν για 45 χρόνια, ως την ένταξη μας.
Καταβασανίσαμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ώστε να ταιριάζει στο παλιό μας μοντέλο διαμορφώνοντας τους Νόμους ώστε να
μην πειράξουν τα κατεστημένα μας.
Το περιβάλλον, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Εκεί που το πράγμα από μόνο του
φώναζε ότι χρειαζόμαστε μια νέα σοβαρή
και ισχυρή περιβαλλοντική αρχή, σπάσαμε
τις αρμοδιότητες σε 3-4 Υπουργεία και κανείς δεν βρίσκει λογαριασμό τι μας γίνεται.
Και ενώ συζητούμε εδώ και 10 χρόνια για
το πώς να λύσουμε αυτό το θέμα, δεν κάναμε ούτε ένα βήμα μπροστά.
Αντιγράψαμε στο άψε σβήσε (και στο
ππάσα ππάσα φυσιολογικά) το περιβαλλοντικό κεκτημένο σε Νόμους τους οποίους
μπορεί κάποιος εύκολα να αντιπαραβάλει
γραμμή προς γραμμή με τις Ευρωπαϊκές
οδηγίες και μείναμε ως εκεί. Ο χρόνος σταμάτησε στην αντιγραφή. ∆εν κάναμε ένα
βήμα μπροστά στην παραγωγή υποστηριχτικού θεσμικού πλαισίου. ∆εν αναπτύξαμε
καν την δυνατότητα μας να εφαρμόζουμε
τους όποιους Νόμους ψηφίσαμε.
Και αν ήταν να εφεύρουμε εξ΄υπαρχής
θεσμικό πλαίσιο, να καταλάβει κάποιος τη
δυστοκία. Αλλά που να πάρει, έχει άλλες 17
χώρες που δούλεψαν πάνω σε αυτά πριν
από μας και τα παραδείγματα είναι εκεί. Η
Ευρώπη είναι ένα super market με λύσεις
που σε περιμένουν στο ράφι να διαλέξεις
ποια ή ποιες σου κάνουν, να τις φέρεις στα
μέτρα σου και να προχωρήσεις. Εδώ αν
πρέπει κάποιος να ψέξει την Ευρώπη είναι
για την υπερβολική ανάλυση στο σερβίρισμα των λύσεων, παρά οτιδήποτε άλλο.
Και αντί να το κάνουμε αυτό, σταμάτησε
ο χρόνος στο 2002 που αντιγράψαμε τους
Νόμους. Ή μάλλον ο χρόνος προχώρησε,
εμείς μείναμε σταματημένοι και μας προσπέρασε.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε
αυτά. Είναι η πολλοστή. Μέχρι που πήραμε από μόνοι μας μοντέλα από άλλες χώρες, τα προσαρμόσαμε και τα προτείναμε
ως λύσεις για την Κύπρο. ∆υστυχώς καμιά
ανταπόκριση. Και αυτή η δυστοκία προκύπτει κατά την άποψη μας από δύο κυρίως παράγοντες. Κάποιοι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και κάποιοι δεν θέλουν γιατί έτσι τους βολεύει.
Έχουν σχεδιάσει αλλιώς τα πράγματα με
«Κυπριακές λύσεις». «Καλύτερες» από τις
Ευρωπαϊκές. Επανερχόμαστε σε αυτά τα
θέματα, τόσο γιατί βρίσκονται σε έξαρση οι
ενέργειες για προώθηση των «Κυπριακών

λύσεων» ως συνήθως με τη μορφή του κατ’
επείγοντος, αλλά και λόγω δύο σημαντικών μελετών της Ε.Ε. που δημοσιεύτηκαν
τον Ιούλιο του 2012 και τον Φεβρουάριο
του 2013. Η πρώτη του 2012 τιτλοφορείται: «Screening of Waste Management
Performance of EU Member States» και η
δεύτερη του 2013: «Managing Municipal
Solid Waste». Και οι δύο μελέτες, καταπιάνονται με την αξιολόγηση των μέτρων και
εργαλείων που διάφορες χώρες μέλη (ή και
τρίτες χώρες) χρησιμοποιούν στη διαχείριση των ∆ημοτικών Στερεών τους Αποβλήτων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μελέτες
προχωρούν σε συγκριτική αξιολόγηση των
χωρών μελών και των δράσεων τους, αλλά
και των αποτελεσμάτων τους. Και οι δύο
καταγράφουν την ανάγκη για συντονισμό
θεσμικών δράσεων και οικονομικών εργαλείων που να οδηγούν τη διαχείριση των
αποβλήτων ψηλότερα στην ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων της Ε.Ε..
Ίσως για την περίπτωση της Κύπρου, η
σημαντικότερη αναφορά είναι από τη μελέτη του Φεβρουαρίου του 2013, η ακόλουθη:
«Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η επίσημη μεταφορά της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
σε εθνική νομοθεσία σπάνια είναι αρκετή
για να πετύχει έστω τα ελάχιστα που απαιτούνται στις διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Στην πρακτική τους εφαρμογή, επιπλέον
εθνικά ή και τοπικά μέτρα είναι απαραίτητα
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι».
Επιπλέον αναφέρει η μελέτη μέσα από
τη σύγκριση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων των χωρών, προκύπτει το εξής
συμπέρασμα:
«Οι χώρες που χρησιμοποιούν πολλά
από τα εργαλεία που καταγράφει ως αναγκαία η μελέτη, έχουν ψηλότερα ποσοστά
ανακύκλωσης των απορριμμάτων τους
από τις χώρες που χρησιμοποιούν λιγότερα από τα εργαλεία.
Μεταξύ των 16 χωρών με τα ψηλότερα
ποσοστά ανακύκλωσης, 12 έχουν χρησιμοποιήσει μεταξύ τεσσάρων και επτά εργαλείων, και τέσσερις έχουν χρησιμοποιήσει μεταξύ δυο και τριών. Οι δέκα χώρες
με τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης
έχουν χρησιμοποιήσει δυο ή και λιγότερα

από αυτά τα εργαλεία».
Η Κύπρος στον σχετικό πίνακα σύγκρισης καταγράφει μια καταθλιπτική πρωτιά αφού δεν έχει εφαρμόσει κανένα από
αυτά τα εργαλεία. Έχουμε παραμείνει σε
αυτό που η μελέτη θεωρεί ως το σενάριο
με το οποίο είναι απίθανο να επιτευχθούν
οι στόχοι αφού από το 2012 παραμείναμε
στην απλή, αντιγραφή των Οδηγιών στην
νομοθεσία μας.
Τα κυριότερα εργαλεία στα οποία αναφέρεται η μελέτη είναι τα πιο κάτω:
α. Ο φόρος ταφής των αποβλήτων και το
ύψος του την τελευταία δεκαετία.
β. Ο φόρος αποτέφρωσης των αποβλήτων.
γ. Η απαγόρευση των απορρίψεων συγκεκριμένων υλικών σε χώρους ταφής.
δ. Η ύπαρξη υποχρεωτικής ξεχωριστής
συλλογής των Οργανικών Απορριμμάτων.
ε. Οικονομικά εργαλεία για την ανακύκλωση των ∆ΣΑ (προγράμματα Πληρώνω όσο Πετώ, κ.ά.).
στ. Άλλες επιλεγμένες καινοτόμες πολιτικές.
Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο, ότι ως
κράτος δηλώσαμε πλήρη αποχή από την
θέσπιση των απαραίτητων μέτρων που θα
μπορούσαν να μας οδηγήσουν μπροστά.
Μέσα σε μια δεκαετία δεν καταφέραμε ούτε
στο ελάχιστον να παράξουμε έστω και μέρος του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου. Και
αυτό, παρά το γεγονός ότι εισηγήσεις κατατέθηκαν πολλές, από πολλούς και πολλές
φορές. Εμείς συγκεκριμένα μιλήσαμε και
μιλούμε εδώ και μια εξαετία με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο για τα ακόλουθα:
α. Την ανάγκη να κλείσουν ή να γίνουν
ελεγχόμενοι και να έχουν σοβαρά τέλη
απόρριψης όλοι οι χώροι ταφής των
αποβλήτων.
β. Την ανάγκη για εφαρμογή νέων ευέλικτων μεθόδων φορολόγησης των σκυβάλων με μεθόδους όπως το Πληρώνω
όσο Πετώ.
γ. Τη θέσπιση Κανονισμών που να καταστούν υποχρεωτική τη ∆ιαλογή στην
Πηγή των απορριμμάτων.
δ. Την αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών για τη διαχείριση οργανικών απο-

βλήτων.
ε. Την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων.
∆υστυχώς, φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Παρόλα αυτά, η προσπάθεια που έγινε από την κοινωνία μας για την αύξηση
της ανακύκλωσης, έστω και με την έλλειψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων είναι αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με τη μελέτη
του Φεβρουαρίου, η αύξηση της ανακύκλωσης στην Κύπρο από το 2001 μέχρι το
2010 αυξήθηκε από το 10% στο 20% με μία
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση μετά το 2009.
Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην περίοδο
2006-2010 όπου οι αυξήσεις ήταν πολύ πιο
σημαντικές.
Επιπλέον, η μελέτη του Ιουλίου του
2012 η οποία αξιολογεί τις χώρες μέλη επί
18 κριτηρίων, καταγράφει για την Κύπρο,
τον μέσο όρο ανακύκλωσης των ∆ΣΑ και
την αύξηση της ανακύκλωσης των ∆ΣΑ τα
τελευταία χρόνια, ως τις μόνες θετικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά θέματα της Κύπρου. Ειδικά στη βαθμολογία, 4 από τις 11
μονάδες που παίρνει η Κύπρος (από ένα
σύνολο 42 μονάδων), προέρχονται από
αυτά τα δύο κριτήρια.
Τα δε αποτελέσματα από τη Eurostat δείχνουν ότι ενώ η Κύπρος μέχρι το 2007 ήταν
στον πάτο των επιδόσεων στην ανακύκλωση των συσκευασιών μεταξύ των χωρών
μελών, έχει σταδιακά ξεπεράσει 4-5 χώρες
και έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δυναμική.
Το τι σημαίνουν τα πιο πάνω, είναι απλό
κάποιος να το αντιληφθεί.
Η κοινωνία μέσα από τις πρωτοβουλίες
κυρίως του συλλογικού συστήματος διαχείρισης των συσκευασιών και των Τοπικών
Αρχών και ενώ το κράτος απουσίαζε ως
προς το θεσμικό του ρόλο, πέτυχε να αναπτύξει σημαντικότατη δυναμική που καθιστά την επίτευξη και των μελλοντικών στόχων ανακύκλωσης εφικτή.
Είναι λοιπόν απορίας άξιον γιατί το κράτος που ουσιαστικά είχε την ευθύνη για την
ανάπτυξη των θεσμικών μέτρων και ολιγώρησε, χρησιμοποιεί κάθε δυνατή μέθοδο για να υποτιμήσει τα επιτεύγματα της
κοινωνίας και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ως πενιχρά και ανάξια λόγου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό η κοινωνία να
φωνάζει παρόν και το κράτος όχι μόνο να
λείπει αλλά και να την υποτιμά. Είναι ένα
μεγάλο ερώτημα ποιο σκοπό εξυπηρετούν
αυτές οι συμπεριφορές.
Αν αντιπαραβάλλει κάποιος τα ευρήματα των μελετών με όσα λένε οι αρμόδιοι
που προωθούν τις σχετικές υποδομές διαχείρισης των ∆ΣΑ πραγματικά θα διερωτηθεί αν αφορούν την ίδια χώρα. Είναι εν
τέλει εκπληκτικό πως αντί να κτίζουμε και
να αξιοποιούμε την κοινωνία μας και τον
ενεργό πολίτη, τους απαξιώνουμε και τους
προσπερνούμε. Κάποια ώρα, κάποιοι, πρέπει να δουν την πραγματικότητα.
Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός ∆ιευθυντής
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2013

11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υποστήριξη της ενίσχυσης και της προώθησης βιώσιμων διακρατικών
θεματικών τουριστικών προϊόντων 70-G-ENT-CIP-13-B-N03S04
Στόχος και περιγραφή
Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι ακόλουθοι:
• Υποστήριξη της ενίσχυσης και της προώθησης βιώσιμων διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την
προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην Ευρώπη με τη βελτίωση της προβολής τους και της αποδοχής από την αγορά.
• Συμβολή στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των
φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.
Η πρόσκληση στοχεύει στην:
• Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, όσον αφορά τoν αειφόρο τουρισμό,
• Ενθάρρυνση της μεγαλύτερης εμπλοκής των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών,
• Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής
βιομηχανίας μέσω της μεγαλύτερη έμφασης στη
διαφοροποίηση θεματικών προϊόντων αειφόρου
τουρισμού.
Ένα διακρατικό θεματικό τουριστικό προϊόν απαρτίζεται από ένα σύνολο τουριστικών προορισμών/
αξιοθέατων/υπηρεσιών με τη μορφή μιας διακρατικής διαδρομής/μονοπατιού/τουριστικής προσφοράς, είτε φυσικής (με βάση τη φυσική υποδομή) ή
εννοιολογικής (σύνδεση περιοχών/προορισμών/αξιοθέατων) που έχουν μια κοινή θεματική σύνδεση και
μεγάλες δυνατότητες για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Το προτεινόμενο σχέδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην προώθηση συγκεκριμένων διακρατικών
θεματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. μια διακρατική διαδρομή/μονοπάτι/τουριστική προσφορά) που
θα βασίζονται σε ένα είδος τουρισμού. Η προώθηση
τοπικών προσφορών χωρίς να επικεντρώνεται σε μια
διακρατική προσφορά ή η προώθηση ενός γενικού
τύπου τουρισμού χωρίς να επικεντρώνεται σε ένα
συγκεκριμένο διακρατικό προϊόν (διαδρομή/μονοπάτι/τουριστική προσφορά), δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από νομική οντότητα, οι οποίες θα πρέπει να είναι εγκαθιδρυμένες σε μια από τις παρακάτω χώρες:27 κράτη μέλη
της Ε.Ε.
• Χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους
που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ:
Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
• Άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για
την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (CIP):
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της
Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Ισραήλ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβοηθούν από κοινοπραξίες. Μια κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείτε
από τουλάχιστον 5 εταίρους από 4 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσα σε αυτούς τους 5 εταίρους της κοινοπραξίας:
• Τουλάχιστον ένας εταίρος θα πρέπει να είναι
ΜΜΕ που δραστηριοποιείται στον τομέα του
τουρισμού.

τομείς: τουρισμός, περιφερειακή ανάπτυξη ή οποιοδήποτε άλλο τομέα που είναι στενά συνδεδεμένος με το αντικείμενο της πρότασης.

• Τουλάχιστον ένας εταίρος θα πρέπει να αποτελεί
Υπουργείο (δημόσια εθνική κυβερνητική αρχή)
υπεύθυνο για τον τουρισμό ή / και για την περιφερειακή ανάπτυξη ή για οποιονδήποτε άλλο τομέα
που έχει σχέση με το αντικείμενο της πρότασης ή
έναν Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) που είναι υπεύθυνος για την προώθηση του τουρισμού,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει επιστολή από
το υπουργείο, η οποία υποδεικνύει ότι ο εν λόγω
οργανισμός θα αποτελεί τον οργανισμό ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου εκ μέρους του Υπουργείου.
• Τουλάχιστον ένας από τους εταίρους θα πρέπει να
είναι ένα περιφερειακή ή τοπική δημόσια κυβερνητική αρχή ή ένα δίκτυο ή ένωση περιφερειακών
ή τοπικών δημόσιων κυβερνητικών αρχών.
Οι υποψήφιοι (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να
ανταποκρίνονται στον ορισμό των ακόλουθων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα που είναι στενά συνδεδεμένος με το αντικείμενο της πρότασης, όπως:
• ∆ημόσιες κυβερνητικές αρχές και τα δίκτυά τους ή
οι ενώσεις τους σε ευρωπαϊκό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ή άλλοι οργανισμοί
που ενεργούν για λογαριασμό της δημόσιας κρατικής αρχής,
• Ακαδημαϊκά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα,
• Οργανώσεις διαχείρισης προορισμών και τα δίκτυα/ενώσεις τους,
• Ταξιδιωτικά Γραφεία και Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
και οι ενώσεις τους,
• Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικά επιμελητήρια ή παρόμοιοι φορείς και ενώσεις,
• Μη κερδοσκοπικοί/μη κυβερνητικοί οργανισμοί,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα, ομάδες προβληματισμού, ενώσεις (umbrella
associations), δίκτυα ή ομοσπονδίες δημόσιων ή
ιδιωτικών οργανισμών, των οποίων η βασική δραστηριότητα εμπίπτει στους ακόλουθους τομείς:
τουρισμός, περιφερειακή ανάπτυξη ή οποιοδήποτε άλλο τομέα που συνδέεται αυστηρά με το θέμα
της πρότασης,
• ∆ιεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και
συναφών τομέων,
• Ομοσπονδίες και ενώσεις που λειτουργούν σε συνεργασίες κατά μήκος των συνόρων ορισμένων
χωρών με αποδεδειγμένη διασυνοριακή προσέγγιση,
• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού,
• Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί τουρισμού, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που στον
τομέα της προώθησης του τουρισμού
• ∆ημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς των οποίων η βασική δραστηριότητα εμπίπτει στους ακόλουθους

Η πρόταση του σχεδίου θα πρέπει:
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε εταίρους.
Να προωθεί τον βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη.
Ο βιώσιμος τουρισμός θεωρείται ότι σέβεται τις οικονομικές, κοινωνικό-πολιτιστικές και περιβαλλοντικές
αρχές.
Το σχέδιο θα πρέπει να αποδείξει και να εξηγήσει
πώς οι προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν με συγκεκριμένο τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.
• Να δημιουργεί πραγματικά, μετρήσιμα και χρονικά-εξαρτώμενα αποτελέσματα για την ανάπτυξη
του τουρισμού και για την οικονομία γενικότερα.
Τα αναμενόμενα συγκεκριμένα αποτελέσματα του
σχεδίου θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια
και θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος μέτρησης
αυτών των αποτελεσμάτων και ποιοι δείκτες θα
χρησιμοποιηθούν. Η πρόταση πρέπει να παρέχει
εξηγήσεις για το πώς το σχέδιο θα προσδιορίσει
και προσεγγίσει το κοινό-στόχο, τις εκτιμώμενες
επιπτώσεις και πώς αυτές θα υπολογιστούν.
• Να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο.
• Να προσφέρει προβολή αναφορικά με την υποστήριξη της Ε.Ε. στο σχέδιο.
Προϋπολογισμός και διάρκεια
Ο ανώτατος προϋπολογισμός για την παρούσα
πρόσκληση υποβολή προτάσεων ανέρχεται σε €
1.000.000
Αριθμός σχεδίων προς χρηματοδότηση: ως και 5
σχέδια θα λάβουν χρηματοδότηση.
Υπό την προϋπόθεση επαρκούς προϋπολογισμού,
η χρηματοδότηση της Ε.Ε. μπορεί να αυξηθεί έως
1.500.000 € και ο αριθμός των σχεδίων που θα λάβουν χρηματοδότηση μπορεί να αυξηθεί σε 7 σχέδια.
Το ανώτατο ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι 75%
Η ανώτατη κοινοτική χρηματοδότηση ανά σχέδιο
είναι € 250.000
Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες
Ημερομηνία έναρξης του σχεδίου: Μάρτιος 2014
Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 3 Ιουλίου 2013, 17.00 ώρα Βρυξελλών.
Για την παρούσα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι αποδεκτή. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν
μέσω του προγράμματος υποβολής και αξιολόγησης: SEP. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το SEP δίνεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν
ερωτήσεις γραπτώς αναφορικά με την πρόσκληση
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ENTR-CFP13-70-THEMATIC-TOU@ec.europa.eu
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο
διαδίκτυο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=JbfmRJ9fwJvCn
dhbgVn1wDpQ7hpGBJCw50nKf8KNVly1SPfyzNg
z!1353354536?callIdentifier=70-G-ENT-CIP-13-BN03S04&specificProgram=EIP
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Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο
Οίκο
AUSTRIA
ERICH SCHENKEL & SOHN KG
Import und Export, Generalvertretungen,
Hasenauerstrabe 4, 1191 Vienna, Austria,
Contact Person:Mr G. Kalser
Tel. 0043-1-3671111, Fax. 0043-1-3671112, E-mail:info@
schenkel.at, http://www.schenkel.at
Αυγά ορτυκιού (σφιχτοβρασμένα, καθαρισμένα και τοποθετημένα σε ξύδι ή σε άλμη) από την Κύπρο

ISRAEL
GENERAL MILLS
Mr Jacob Yaari
http://www.Generalmills.com, Mobile:00972-505-254021
Fresh pineapple/carrots
SRI LANKA
STASSEN EXPORT (PVT) LTD
Contact Person: Mr D H S Jayawardena
833,Sirimavo Bandaranaike Mawatha, Colombo 14, Sri

Οίκ του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
Οίκοι
Οί
για εξαγωγές προς την Κύπρο
CHINA
NA
XIAMEN FREETE TRADE CO. LTD
Rm No. 1001, Honglianxili 36, Lianqian East Road,Xiamen
361009, Fujian, China, Tel. 86-5925191448,
Fax. 3776736, E-mail:sale08@freet-tools.com,
http://www.freet-tools.com
Segments for granite cutting
SHANDONG UNITED-SUN INDUSTRIAL CO. LTD
No. 28 Licheng District Jinan City, Shandong Province,
Tel. 86-0531-88202519, Fax. 86-0531-88202526, Email:linda@unite-sun.com, http://www.materials.unitesun.com
www.unite-sun.com
High quality chemical raw materials used in all kinds of
industry
XUZHOU DAHUA GLASS PRODUCTS CO. LTD
Baduan Industry Area, Tongshan District, Xuzhou City,
Chna, Tel. 86-51682791166, Fax. 86-51685102327, Email:dahuaglassware@126.com,
Glass bottle/jar of high quality
GREECE
ALIGN LTD
Κυρία Κατερίνα Εξακουστίδου
Τηλ. 0030-2109239969, E-mail:katerina@medtourgr.com,
http://www.medtourgr.com
Τρόφιμα, ελιές, ελαιόλαδο, φαρμακευτικά προϊόντα
ALPHA PLAN CONSULTANTS – PATERAKHS A.E.
Κυρία Μίρκα Πάσχαλη
Σοδύ Προφήτη Ηλία, Χανιά, Τηλ. 0030-2821053390,
Φαξ. 0030-2821042569,
E-mail:st.paterakis@yahoo.gr, http://www.aplan.gr
Τρόφιμα
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΥΚΟΒΑΡΟΣ
Κύριο Αλέξανδρο Σκυροβάρας
Αρσένι Σκύδρας Τ.Κ. 58500, Ν. Πέλλας,
Τηλ. 0030-2381072049, Φαξ. 0030-2381072449,
Ε-mail:asykovaras@windowlive.com,
Τρόφιμα, ελαιόλαδο
ARNAOUTELIS SA
Κυρία Βάλια Αρναούτελη
Τηλ. 0030-2231025414, Φαξ. 0030-2231029963,
E-mail:valia.arnaouteli@arnaoutelis.gr, http://www.
arnaoutelis.gr, Λαμία,
Ρύζι
Α/φοί Γεωργίου ΟΕ
Τηλ. 0030-2310816872
Είδη γάμου
Α/φοί ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε.
Κυρία Ευγενία Τσαρούχα
20o Χλμ Καβάλας, Ξάνθης, Καβάλα,
Τηλ. 0030-2510361408, Φαξ. 0030-2510361407,
E-mail:mak gi@otenet.gr, http://www.tsarouchas.eu
Τρόφιμα, ποιοτικά εδέσματα, ελιές, ελαιόλαδο, λαχανικά
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Κύριο Γιώργο Αυγουστάκη
Τηλ. 0030-2810861315, Ε-mail:gaugoustakis@yahoo.co,
Κάτω Ασίτες Ηρακλείου, Κρήτη,
Μαλλιά
BIO – ΜΕΤΣΟΒ ΕΠΕ
Κύριο Νίκο Κατσιούλη
Τηλ. 0030-6946706636, Ε-mail:zinapolo@hotmail.com
Εμφιαλωμένο νερό
∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κύριο ∆ήμο Γεωργίου
Κουκουλί Ζαγορίου, Ιωάννινα, Τηλ. 0030-6973884443,

E-mail:dimoschristos@hotmail.com,
Μέλι
CRETANROOT KOUFOZISIS O.E.
Κύριο ∆ημήτρη Κουφοζήση
Τηλ. 0030-2810321486, E-mail:info@cretanroot.com,
Ποιοτικά εδέσματα, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα και λαχανικά, ποτά
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Κύριο Γιάννη Μπομποτσιαρη
Τηλ. 0030210-3358300, Φαχ. 0030-2103215865,
E-mail:bobotsiaris@salesdevelopment.gr,
http://www.elaiourgiki.gr
Ελιές, ελαιόλαδο
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
Κύριο Στέλιο Πρόκο
Aiga;ioy 45, T.K. 19004, Σπάτα, Αθήνα,
Τηλ. 0030-2106634821, Φαξ. 0030-2106634952,
E-mail:info@cretaoliveoil.gr, http://www.cretaoliveoil.gr
Παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, πυρηνέλαιο, ποιοτικά εδέσματα,
βιολογικά/φυτικά προϊόντα
ELEIOS EXPORTS
Κύριο Ισμήνης Γαλαζιού
Τηλ. 0030-6975534542, E-mail:eleiosexport@gmail.com,
http://www.eleios.com
Τρόφιμα, ποιοτικά εδέσματα, ελιές και ελαιόλαδο, μέλι βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, ποτά
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
– ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Κύριο ∆ημήτρη Βαλάρη
Κοκκίνου 8 & Τ. Πετρόπουλου, Πύργος,
Τηλ. 0030-2621029973, Φαξ. 0030-261035712,
E-mail:eashlol@yahoo.gr,
Παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδα και οίνοι, ποιοτικά εδέσματα, βιολογικά/φυτικά προϊόντα
FAMOUS GREECE
Κύριο Μιχάλη Μουρουτζίδη
Τηλ. 0030-2103300692, Φαξ. 0030-2103300693,
E-mail:partner1@famous.gr, http://www.famousgreece.
com
Τρόφιμα, ποιοτικά εδέσματα,ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, ποτά
GREEK VILLAGE INTERNATIONAL TRADE PLTD
Κύριο Νικόλαο Μαράκα
Χανιά, Κρήτη,Τηλ. 0030-2130241892,
Φαξ. 0030-6944550450,
E-mail:info@greekvillage.gr, http://www.greekvillage.gr
Παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, ποιοτικά εδέσματα, βιολογικά/
φυτικά προϊόντα
HELLENIC CARPOS GREEK PRODUCTS & EXPORT
SERVICES
Κύριο Θανάση Νέστορα
Τηλ. 0030-2310222012, Φαξ. 0030-2310222032,
Ε-mail:thanasis@carpos.gr, http://www.carpos.gr
Τρόφιμα, ποιοτικά εδέσματα, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα λαχανικά, ποτά
HELLENIC FOOD TRADE
CATHERINE ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Τηλ. 0030-2111836709, Φαξ. 0030-2111836709,
E-mail:export@h-f.gr, http://www.hellenicfoodtrade.com
Τρόφιμα, ποιοτικά εδέσματα, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα λαχανικά, ποτά

Lanka, Tel. 924-11-2522871, Fax. 94-11-2540333,
E-mail:sel@stassengroup.com, http://www.stassengroup.com
General products
TRITECH MARKETING INT. (PVT) LTD
Contact Person:Mr Srilal Midellawala
No. 87, Makola South, Maakola, Sri Lanka,
Tel. 94-770109800/801, Fax. 94-11-4-815201,
E-mail:tritech@tritech.lk, http://www.tritech.lk
Fire Alarm addressable systems & accessories

ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ
Γ
ΕΜΠΟ ΕΣ
ΡΙΟ

Services
CHINA
P & D INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD
5-402 Huo Li Ying Ju, Wen Ming West Road,
Ronggui Town, Shunde District, Foshan
City, Guangdong, P.R. China, Tel. 8675722131106, Fax. 86-75726161190
E-mail:tonydu@p-diogistics.com,
http://www.p-dlogistics.com,
- Freight forwarder services
ISRAEL
CERES TELECOM LTD
Contact Person Mr Arik Zemer
3 Hagilad St., Rishon Lezion 75240, Israel,
Tel. 00972-54-4275141, Fax. 00972-737271710, E-mail:arik@ceres-telecom.com,
http://www.ceres-telecom.com,
- Telecom Solutions and Telecom
Infrastructure
GIDEON FISHER & CO. – LAW OFFICE &
NOTARY
Azrieli Center, The Triangle Bldg., 39th
Floor, Tel-Aviv 67023, Israel, Tel. 009723-6913999, Fax. 00972-153-37385805, Email:Benjamin@fisher-lawfirm.com, http://
www.fisher-lawfirm.com
-The firm specializes in the field of International
and domestic Imports & Exports, Letters of
Credit, International Arbitration, Litigation
and Enforcement of Foreign Judgments
PETRUS GROUP
Tel. 00972-3-5780454, Fax. 00972-3-618970,
E-mail:aerez@petrusgroup.com,
http://
www.petrusgroup.com
-Represents foreign companies in Israel
KALROM SYSTEMS LTD
Mr Michael Ronen
P.O. Box 9229, Jerusalem 91091, Israel, Tel.
00972-2-6721939, Fax. 00972-2-6721939, Email:marketing@kalromsystems.com, http://
www.kalromsystems.com
- Software for management of IT Department
Captivities

PLASTIC MILLENNIUM LTD
Contact: Mr Dor Klein
2 Keshet St., Rosh Ha’ain 48611, Israel, Tel.
00972-3-9072779, Fax. 00972-3-9072902,
E-mail:Dor_kle@hotmail.com, http://www.
pm-i.co.il
-Collecting and Recycling of plastic
materials
TELEMEDIA
Contact: Ms. Einat Shaul
Tel. 00972-3-5615552, Fax. 00972-35618969, E-mail:einat@telemedia.co.il,
http://www.telemedia.co.il
-Production of special presentations
creating unique projects
UNIGLOBE TRADE LTD
Contact Person:Mr Shmuel Kenigsberg
11 Amnon Vetamar St., Herzelia 46417,
Israel, Tel. 00972-9-7444773, Fax. 00972-99573149, E-mail:sh@kenigs.com, http:www.
elephantours-srilanka.com, www.sri-lanka.
co.il
- Promoting Tourism to Sri Lanka
RUSSIA
LINKS DYNAMICS
Petropavlovskaya Str., 41, Perm, Perm Krai,
Tel. 342-259-4051, http://www.linksd.ru
- Language services in fairs, exhibitions,
conferences and written translations of
legal, commercial and other documents
SRI LANKA
ASHA AGENCIES LTD
Contact Person: Mr Ralph Anandappa
No. 72C, Bauddhaloka Mawatha, Colombo
04, Sri Lanka, Tel. 94-11-4523900, Fax. 9411-2585959, E-mail:ralph.aal@pership.com,
http://www.pership.com
- Airline agency, ships’ agency, warehousing/
logistics/supply chain solution, transport,
travel and leisure, off dock container
terminal, freight forwarding/customs
clearance

Ενδιαφέρον από Σρι Λάνκα για Κοινοπραξίες
Για κοινοπρακτική συνεργασία στις κατασκευές ενδιαφέρονται οι πιο κάτω εταιρείες της Σρι Λάνκα:
TRITECH ENGINEERS (PVT) LTD
Contact Person: Mr Srilal Midellawala
No. 87, Makola South, Makola, Sri Lanka, Tel. 94-770-109800/801, Fax. 94-11-4815201, E-mail:tritech@tritech.lk, http://www.tritech.lk
-MEP contractor prefer to involve for MEP works in high rise building & hotel
projects
ARCH-TRIAD CONSULTANTS (PVT) LTD
Contact Person Mr Raju Sivaraman,
No. 9A, Amarasekara Mawatha, Colombo-5, Sri Lanka, Tel. 94-11-2502817, Fax.
94-11-2504169, E-mail:triadrs@eureka.lk
Developments of Apartments/Hotel
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∆ιεθνής Έκθεση Βιομηχανιών
κρέατος - κτηνιατρικών ζώων
Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Βιομηχανιών κρέατος κρίνεται και κτηνοτροφικών ζώων
CARNEXPO 2013 θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο EXPOROM στο Βουκουρέστη στις 23-26 Οκτωβρίου 2013. Η έκθεση θεωρείται η μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση της αγοράς κρέατος στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
Πληροφορίες: Mr Dorinel Niculae
Manager of Foreign Relations
Mobile 40-728086130, Tel./Fax. 40-21-4505063, E-mail:office@carnexpo.ro,
http://www.carnexpo.ro

8η ∆ιεθνής Έκθεση στρατιωτικού
εξοπλισμού EXPOMIL 2013
Η 8Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού EXPOMIL 2013 θα γίνει στο
Εκθεσιακό Κέντρο Romexpo στο Βουκουρέστι στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2013.
Συμμετέχουν ως εκθέτες τα αρμόδια Υπουργεία της Ρουμανίας και οι βιομηχανίες στρατιωτικού υλικού.
Πληροφορίες: Mr Valentin Lordache
Project Coordinator
Mobile 40-758837725, Fax. 40-212077070, E-mail:expomil@romexpo.ro,
valentin.iordache@romexpo.ro http://www.expomil.ro,

Έκθεση Μόδας RFTB
Η ΄Εκθεση μόδας Romania Fashion Trends and Brands – RFTB θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο Exporom στις 25-28 Σεπτεμβρίου 2013.
Θα εκτεθούν είδη ένδυσης, υπόδησης και δερμάτινα για την περίοδο άνοιξης –
καλοκαιριού 2014, που περιλαμβάνουν νέα σχέδια, παιδική ένδυση, γυναικεία
και ανδρικά είδη, εσώρουχα, πλεκτά, εξοπλισμό ρουχισμού, κεντήματα κ.α.
Πληροφορίες:Mr Lucian Diaconu
Project Coordinators, Mobile:40-755076740, και σταθερό: 40-214118184,
E-mail:lucian.diaconu@businesstexin.ro, http://www.rftb.ro, www.businesstexin.ro
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‘Εκθεση Τροφίμων και ποτών
στη Νότια Αφρική το Σεπτέμβριο
‘Εκθεση Τροφίμων και Ποτών με τίτλο IFEA 13 θα διοργανωθεί στο Τζοχάννεσμπουργκ
της Νότιας Αφρικής το Σεπτέμβριο στα πρότυπα της IFE, μιας από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών που πραγματοποιούνται στην Βρετανία.
Η IFEA 13 προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον εκθετών από ολόκληρο τον κόσμο λόγω της
σημαντικής καταναλωτικής αγοράς της Νότιας Αφρικής σε τρόφιμα και ποτά που υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στην IFEA χώρες από όλες τις ηπείρους.
Πληροφορίες:
James Murray
International Sales Manager
Fresh Montgomery, 9 Manchester Square, London W1U 3PL, England, Tel. 44-020-78863094, Fax. 44-0-207886309, E-mail:info@specialised.com, James.Murray@
freshmontgomery.co.uk

Συμβουλεύστε τις ιστοσελίδες για ευκαιρίες στο Ομάν
Μετά από παράκληση του ΕΤΕΚ η Πρεσβεία της Κύπρου στο Μουσκάτ μας έχει στείλει τις πιο κάτω αγγλόφωνες ιστοσελίδες τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθούν
συστηματικά και σε καθημερινή βάση, τα ενδιαφερόμενα μέλη για τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στον κατασκευαστικό τομέα, στο Σουλτανάτο του Ομάν:
* Συμβούλιο Προσφορών του Σουλτανάτου Ομάν:
http://www.tenderboard.gov.om/eng/tendersBrowsing.aspx?reset=0
* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών του Ομάν:
http://www.motc.gov.om/Portals/default/Skins/mote-skinpack ar/tabid/40/
Default.aspx
* Υπουργείο Οικισμού του Ομάν:
http://www.eservices.housing.gov.om/eng/Pages/Tenders.aspx
* Υπουργείο Υγείας του Ομάν:
http://www.moh.gov.om/en/
Ο Κύπριος Επιτετραμένος στο Μουσκάτ αναφέρει ότι ευκαιρίες δραστηριοποίησης στο Σουλτανάτο του Ομάν από Κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες και όχι
μόνον υπάρχουν πολλές. Για να πραγματοποιηθεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να
ευαισθητοποιηθούν οι Κυπριακές Εταιρείες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο
Σουλτανάτο του Ομάν και πολύ περισσότερο, οι ίδιες να επισκεφθούν το Ομάν,
να μελετήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν, το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό
πλαίσιο δραστηριοποίησης και τέλος εξίσου, σημαντικό, να αποφασίσουν οι ίδιες εάν είναι προς το συμφέρον τους, να εγκατασταθούν , δικτυωθούν και δραστηριοποιηθούν στο Ομάν.

Το ετήσιο Συμπόσιο του Cyprus Institute of Marketing
Το Cyprus Institute of Marketing
(CIM) διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία
το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα
09:00 στο Νέο Θέατρο ΘΟΚ, Λευκωσία,
το ετήσιο του Συμπόσιο. Το Συμπόσιο
παρακολούθησαν πέραν των 250 στελεχών επιχειρήσεων από την Κύπρο
και το εξωτερικό. Το Συμπόσιο του CIM
έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο ακαδημαϊκό γεγονός της χρονιάς σε σχέση
με τις ∆ιοικητικές Επιστήμες και ειδικότερα με τις επιστήμες του Μάρκετινγκ και
Μάνατζμεντ. Το φετινό Συμπόσιο θα
επικεντρωθεί στις ‘Νέες τάσεις στο Παγκόσμιο Μάρκετινγκ/Μάνατζμεντ.’
Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Συμπόσιο
παρευρέθηκαν ‘Γίγαντες’ του 21ου αιώνα στον τομέα του Μάρκετινγκ και του
Μάνατζμεντ. Αυτό το γεγονός αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο και το CIM.
Κύριοι ομιλητές θα είναι:
1. Prof. Svend Hollensen, Καθηγητής
στο University of Southern Denmark
και συγγραφέας του Νο 1 βιβλίου στο ανά το παγκόσμιο ‘Global
Marketing’.
“How to Develop a profitable Global

Marketing Strategy”
2. Prof. Andrew Pettigrew, Καθηγητής
στο Said Business School, Oxford
University.
“Leading Strategic Change”
3. Thomas Brown, Head of Insights, The
Chartered Institute of Marketing.
“Brand and Customer experience Research amongst Global Brands“
4. Mr Hillik Nasani, Chief Marketing
Officer, Easy Forex,
“Global is not the name of a

country“
Οι Ομιλητές είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν τις θεωρίες τους σχετικά με
τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στον
χώρο του Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ
και να συζητήσουν με τα στελέχη των
Κυπριακών επιχειρήσεων τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων ένεκα και
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι 4 ομιλητές είναι ιδιαίτερα διακεκριμένοι στους
τομείς τους και έχουν εκδώσει σωρεία

συγγραμμάτων. Λόγω της τεράστιας σημασίας του Συμποσίου, τέθηκε υπό την
υψηλή προστασία του ‘Έντιμου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κ
Γιαννάκη Ομήρου. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της Easy
Forex ως Χρυσός Χορηγός, της FBME
BANK ως αργυρός χορηγός και επίσης
με την χορηγία 8 άλλων πολυεθνικών
εταιρειών, αποδεικνύοντας την τεράστια
σημασία που αποδίδεται στο Συμπόσιο
από τις Κυπριακές επιχειρήσεις. Συνδιοργανωτής του θα είναι το Chartered
Institute of Marketing. Λόγω της βαθιάς
οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας και αντιλαμβανόμενο την κατάσταση των Κυπριακών επιχειρήσεων, το
∆ιοικητικό Συμβούλιο του CIM, αποφάσισε όπως η είσοδος είναι ΑΝΟΙΚΤΗ και
∆ΩΡΕΑΝ για όλο το κοινό.
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Ζητείται συνεργασία για παραγωγή ή μεταποίηση
Από Κυπριακή Εταιρεία με εμπειρία στην αγορά πέραν των 30 χρόνων και ιδιόκτητες
κτηριακές εγκαταστάσεις με όλες τις διευκολύνσεις, έκτασης 2Χ600 Τ.Μ. εφαπτόμενα,
κοντά στην Βιομ. Περιοχή Εργατών, επί του κύριου δρόμου προς ∆ευτερά, ζητά να
συνεργαστεί με (εταιρείες ή άτομα) οικονομικούς φορείς, στον τομέα της κατασκευής, μεταποίησης ή και εμπορίας προϊόντων για την επιτόπια αγορά ή και εξαγωγή.
Των εγκαταστάσεων εφάπτονται 20000 ΤΜ ανοικτού χώρου προσφερόμενου για
συνεκμετάλλευση.
Συζητούνται επίσης προτάσεις ενοικίασης ή αγοράς.
Πληροφορίες Τηλ. 22-621224, Mobile 0035799-452322,
E-mail:theodoroubros@cytanet.com.cy

∆ιεθνής Έκθεση Επίπλου
και Home Textiles στη Λιβύη
Η 2η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Επίπλου και Home Textiles της Λιβύης (2nd Libya
International Furniture Home Textile Exhibition) θα γίνει στον Εκθεσιακό χώρο
της ∆ιεθνής ΄Εκθεσης στην Τρίπολη στις 17-20 Ιουνίου 2013.
Πληροφορίες από τους οργανωτές:
WAHAEXPO CO.
Ben Ashour Road,
Hassan Ben Tabet St. 11,
P.O. Box 83433, Tripoli,
Libya, Tel. 218-217268413, Fax. 218-213-619736
E-mail:sales@wahaexpo.com

Κοινοπολιτειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ
στη Σρι Λάνκα το Νοέμβριο
Το Κοινοπολιτειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ του 2013 θα γίνει στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα Κολόμπο στις 12-14 Νοεμβρίου 2013.
Το Κοινοπολιτειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ (Commonwealth Business
Forum) συνδιοργανώνεται με το Κοινοπολιτειακό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
(Commonwealth Business Council) και τη φιλοξενούσα χώρα κάθε δύο χρόνια, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών Μελών
της Κοινοπολιτείας. Το Φόρουμ συγκαταλέγεται στις σημαντικές διεθνείς επιχειρηματικές διοργανώσεις. Στο Φόρουμ του Κολόμπο θα γίνουν παρουσιάσεις
από αρμόδιους Κοινοβουλευτικούς και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις
για προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και επενδύσεων. Θα καλυφθούν επίσης θέματα που εγείρονται από την επικρατούσα διεθνή οικονομική
κατάσταση και τις συνέπειες της στην απασχόληση και την ανάπτυξη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: http://www.cbcglobal.org
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Εμπορική ΄Εκθεση επίπλων
και εσωτερικού χώρου στην Ιρλανδία
Η Eμπορική ΄Εκθεση Επίπλων και Εσωτερικού χώρου της Ιρλανδίας (Irish Furniture
& Interiors Trade Fair) που θα γίνει στο ∆ουβλίνο στις 6-8 Οκτωβρίου 2013 προσελκύει το ενδιαφέρον κατασκευαστικών και εξαγωγικών επίπλων που ενδιαφέρονται
για επέκταση στην Ιρλανδία.
Πληροφορίες:Irish Services Limited
13 ROCK Hill, Blackrock, Co. Dublin Ireland, Tel. 353-0-12888821, Fax. 353-0-12883127, E-mail:info@exhibitionsireland.co, http://www.irishfurniturefair.com

Ζητά Συνεργασία
Γερμανικός οίκος παροχής υπηρεσιών για παρεμπόδιση απάτης και της υπερχρέωσης (Prevention of fraud and indebtedness) μέσων αξιοποίησης διαδικτυακών και
λογισμικών προγραμμάτων ζητά συνεργασία με Κύπριους Επιχειρηματίες.
∆ιεύθυνση: Communis Trade Ltd London
Κεντρικά Γραφεία
Germany Frankfurt/Main, 2009, Trojan House, Top Floor, 31 Arcabla Avenue,
London N3 2JU, U.K.

Έκθεση Ενεργειακής Επάρκειας στην
Ουκρανία 5-8 Νοεμβρίου
Η 6η ∆ιεθνής εξειδικευμένη Έκθεση Επάρκειας στην Ενέργεια και Ανανεώσιμη Ενέργεια (Energy Efficiency, Renewable Energy) θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 5-8 Νοεμβρίου 2013 κάτω από την
αιγίδα της Αρχής Ενεργειακής Επάρκειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας της
Ουκρανίας.
Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ∆ιεθνές Επενδυτικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.iec.expo.com.ua/index.php?id=380&L=2 και από το Οικονομικό Τμήμα και από της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Κύπρο, Τηλ. 22464381, Φαξ. 22-464-380,
E-mail:emb_cy@mfa.gov.ua

∆ιεθνείς Προσφορές
Εκθέσεις στο Ισραήλ το Νοέμβριο
Στις 12-14 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο του Εκθεσιακού
Κέντρου στο Τελ Αβίβ οι εκθέσεις Israfood, Hotel και Foodpack.
Η 29η International Exhibition for Food and Beverage, Israfood είναι η πιο σημαντική και η πιο μεγάλη έκθεση φαγητού και ποτού που διοργανώνεται στο Ισραήλ. Η
έκθεση αυτή είναι η κύρια πλατφόρμα συνάντησης μεταξύ των κατασκευαστών και
εισαγωγέων από τη μία πλευρά, και των ιδιοκτητών καταστημάτων λιανικής πώλησης αλλά και σεφ εστιατορίων από την άλλη πλευρά. Η έκθεση χωρίζεται στα τμήματα: Food & Beverages, Gourmet Boulevard, Organic & Health Food, Ethnic Food,
Food Pack, Food Logistics Israwine & Spirit, International Pavilion. Σύμφωνα με
στατιστικά, επισκέπτονται την έκθεση περισσότεροι από 20000 επισκέπτες
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα:http://www.stier.co.il/English/fair_israfood.htm
Η 28η International Exhibition for equipment, services & technologies for the
Hospitality Industry, the Retall and Institutional Sectors in Israel, (Hotex) έκθεση
εξειδικεύεται στον εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες που αφορούν τη βιομηχανία της φιλοξενίας
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα://www.stier.co.il/engish/fair_hotex.htm

Η Κυβέρνηση της Ινδίας ζητά διεθνείς προσφορές για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και δοκιμή των γραμμών μεταφοράς ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην Πολιτεία Haryana (Procurement of Plant, Design, Supply and
Installation of 220 KV & 66 KV Transmission Lines on Turn Key Basis).
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 7η Ιουνίου 2013.
Πληροφορίες:
Chief Engineer MM
Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd
Shakti Shawan, Sector 6, Panchkula-134109 (Haryana), India, Tel. 01722583724, Fax. 0172-2583724

Ζητούν συνεργασία με εμφιαλωτήρια νερού
Η Ελλαδική εταιρεία ΒΙΟ-ΜΕΤΣΟΒ ΕΠΕ που ασχολείται με εμφιάλωση μεταλλικού νερού αναζητεί εργοστάσια εμφιάλωσης νερού στην Κύπρο για
συνεργασία.
Ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 00306946706636 και
στη διεύθυνση (E-mail:zinapolo@hotmail.com

Ζητά Αντιπρόσωπο
Εταιρεία κατασκευής διαφημιστικών πινακίδων για την τηλεόραση, αθλητικά γήπεδα, αίθουσες μουσικής, εμπορικά κέντρα και άλλους χώρους ζητά αντιπρόσωπο για
διάθεση των προϊόντων της με καταβολή προμήθειας.
Ζητά επικοινωνία με σοβαρούς επιχειρηματίες:
∆ιεύθυνση:
Pavel Simara (Managing Director)
VISIO ELECTRONIC
E-mail:info@ledscoreboards.net, http://www.ledscoreboards.net, Mobile: 420776688833, Cell: 420-773749330

Σιδηροδρομικό δίκτυο 6 δις θα κατασκευασθεί στο Ομάν
Το σιδηροδρομικό δίκτυο που προγραμματίζει να κατασκευάσει η Κυβέρνηση του
Ομάν με δαπάνη 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να δημιουργήσει 10000
θέσεις εργασίας και ευκαιρίες επενδύσεων 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δίκτυο
Ομάν είναι μέρος του ευρύτερου σιδηροδρομικού δικτύου που σχεδιάζεται για τις χώρες του Κόλπου συνολικού μήκους 6000 χιλιομέτρων με συνολικό κόστος 100 δις δολαρίων. Το δίκτυο είναι μεγάλης σημασίας, οικονομικής, εμπορικής και πολιτικής γιατί
θα αποτελεί επίγειο διάδρομο στις χώρες του Κόλπου που παρακάμπτει τις ευαίσθητες
διόδους του Ορμούζ.
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

e-mail: ncci@ccci.org.cy

μικρά
Το ΕΒΕ Λευκωσίας
προωθεί τα προβλήματα
στις επιχειρήσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ)
εκφράζει την έντονη ανησυχία
του για τη συνεχιζόμενη
αβεβαιότητα που επικρατεί για
την πορεία της οικονομίας του
τόπου με τα συσσωρευμένα
προβλήματα που δημιουργεί
στον επιχειρηματικό κόσμο.
Με επιστολή προς τα μέλη του
το ΕΒΕ Λευκωσίας τα κάλεσε
να υποβάλουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και που
απορρέουν για την οικονομία ως
συνέπεια του Μνημονίου αλλά
και από την κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει οι δύο
μεγάλες κυπριακές τράπεζες του
τόπου σε μια προσπάθεια για
ταξινόμηση και ομαδοποίηση
για να προβεί στις απαιτούμενες
ενέργειες. Η ανταπόκριση των
μελών ήταν μεγάλη και αυτή
αντικατοπτρίζει την αγωνία των
επιχειρήσεων και την ανάγκη
για άμεση λήψη διορθωτικών
μέτρων που θα τους επιτρέψουν
ομαλή επάνοδο σε παραγωγική
πορεία. Τα κύρια προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις της πόλης μας, και
κατ’επέκταση όλες οι κυπριακές
επιχειρήσεις, συνοψίζονται
κυρίως στα τραπεζικά θέματα και
την παγοποίηση λογαριασμών,
την έλλειψη ρευστότητας, τα
προβλήματα στα τελωνεία και
άλλα. Στα πλαίσια των πιο πάνω
εκτιμήσεων των μελών, και σε
στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ,
το ΕΒΕ Λευκωσίας με ενέργειες
προς τις αρμόδιες αρχές προωθεί
την ταχεία αντιμετώπιση των
προβλημάτων και εφαρμογή
ρυθμίσεων για επάνοδο σε
πορεία ανάκαμψης.
Πρόσθετα τα Επιμελητήρια έχουν
ζητήσει τη μείωση των ενοικίων
των βιομηχανικών τεμαχίων
στις Βιομηχανικές Ζώνες και
Περιοχές.
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Tην προώθηση έργων ανάπτυξης της Λευκωσίας
συζήτησε το ΕΒΕΛ με το ∆ήμαρχο Λευκωσίας
Η ανάγκη για εξεύρεση τρόπων επίσπευσης της προώθησης έργων ανάπτυξης της Λευκωσίας συζητήθηκε σε
συνάντηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το ∆ήμαρχο της πρωτεύουσας κ. Κωνσταντίνο
Γιωρκάτζη.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά έργα της Λευκωσίας τα οποία
εκκρεμούν και τα οποία περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων την ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
και την ανάπλαση της παλιάς πόλης. Τονίστηκε από πλευράς του ΕΒΕΛ η ανάγκη
εξεύρεσης τρόπων ταχείας προώθησης
της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων
στην πρωτεύουσα τα οποία στις σημερινές δύσκολες συνθήκες θα συμβάλουν
και σε οικονομική δραστηριότητα και ανακούφιση από την αδράνεια που μαστίζει
τόσο τους επιχειρηματίες όσο και ολόκλη-

ρο τον πληθυσμό της πόλης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και για στενότερη
συνεργασία με στόχο την προσέλκυση
των ξένων επενδύσεων στη Λευκωσία. Στη

συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς του
Επιμελητηρίου Λευκωσίας ο ∆ιευθυντής κ.
Σωκράτης Ηρακλέους και η Ανώτερη Λειτουργός κα. Νιόβη Παρισινού.

Προβλήματα νέας Βιομηχανικής
Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς
Συνάντηση με εκπροσώπους της νέας Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς είχε
την Πέμπτη 18 Απριλίου ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας
Αντωνιάδης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα επείγοντα προβλήματα που ταλανίζουν τις κυπριακές μεταποιητικές βιομηχανίες μετά τις
δραματικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα
όπως η κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών, η έλλειψη ρευστότητας, οι προσπάθειες για συγκράτηση της απασχόλησης και
το υπερβολικά υψηλό κόστος βιομηχανικού
ρεύματος. Έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα των ενοικίων στις Βιομηχανικές Περιοχές
και τη δραματική έκκληση των βιομηχάνων
της περιοχής για μηδενική καταβολή ενοικίου για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας Laser Graphics.

ΕΒΕΛ: Ώρα για λύσεις στην οικονομία
Άμεση εφαρμογή των μέτρων επανεκκίνησης
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
χαιρετίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για επανεκκίνηση της οικονομίας και επισημαίνει ότι τώρα είναι η
ώρα για λύσεις στα πολλά προβλήματα.
Σύμφωνα με το ΕΒΕΛ τα μέτρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση και αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας, στις αναγκαίες εξοικονομήσεις, στην ενίσχυση των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και στην ανάπτυξη του
τόπου.
Ωστόσο, το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι αρκετά από τα μέτρα είναι
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμων χαρακτήρα, ενώ άλλα
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης για να καλύψουν τις σημερινές αυξημένες άμεσες ανάγκες της αγοράς, του επιχειρηματικού κόσμου, των καταναλωτών και των νοικοκυριών.
Ταυτόχρονα, το ΕΒΕΛ καλεί την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να εξεύρουν τρόπους για αύξηση της ρευ-

στότητας χρήματος στην αγορά, τη σημαντική μείωση των
επιτοκίων και τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που
έχουν νεκρώσει την αγορά.
Στα ίδια πλαίσια, το ΕΒΕΛ ζητά το άμεσο ξεκαθάρισμα των
εκκρεμοτήτων που αφορούν το συμψηφισμό των δανείων,
τη φιλελευθεροποίηση των πληρωμών για πρώτες ύλες και
αγαθά από το εξωτερικό, κλπ. Αυτή τη στιγμή, η αγορά χρειάζεται άμεση τόνωση και όχι περιορισμούς καθώς η αβεβαιότητα υποσκάπτει τη σταθεροποίηση της οικονομίας.
Τέλος, το ΕΒΕΛ ζητά τη στενή συνεργασία κυβέρνησης,
Βουλής και Κεντρικής Τράπεζας για να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας.
Οι αντιπαραθέσεις και οι πολιτικές συγκρούσεις δεν είναι
του παρόντος. Τώρα είναι η ώρα της συλλογικότητας και της
σκληρής δουλειάς για να σώσουμε την οικονομία και τον τόπο μας.
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655

e-mail: chamberl@cytanet.com.cy
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Graz
της Αυστρίας η τρίτη συνάντηση των συνεργατών (τεχνικών συμβούλων και οργανισμών) των 7 χωρών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα PINE που αφορά την εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης στις Μικρές
Μεσαίες Βιομηχανίες. Στη συνάντηση έγινε γενική ανασκόπηση για την πρόοδο του
προγράμματος και την επίτευξη των στόχων
που είχαν τεθεί στην προηγούμενη συνάντηση. Ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ Λεμεσού δήλωσε την ετοιμότητα του Επιμελητηρίου για
την εκκίνηση της ανιχνευτικής φάσης, κατά
την οποία θα γίνει η προκαταρκτική επιλογή
των βιομηχανιών που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα. Το Επιμελητήριο Λεμεσού έχοντας εκπληρώσει όλες τις συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις του, προχωρεί πλέον στην
υλοποίηση του έργου.
Έγινε επίσης ενημέρωση για τις δράσεις
που θα ακολουθήσουν και θα περιλαμβάνουν
ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα
με λεπτομερή ενημέρωση για τα ωφελήματα
που προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή. Πραγματοποιήθηκαν
παράλληλα παρουσιάσεις από τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά για την εργασία που είχε
γίνει μέχρι και τον Απρίλιο και συζητήθηκαν
επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούσαν την
βελτίωση πτυχών του προγράμματος. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε προβολή του ανιχνευτικού εργαλείου (λογισμικό) που θα χρησιμοποιηθεί από τους Οργανισμούς/Επιμελητήρια
για την διεκπεραίωση του ενεργειακού προκαταρκτικού έλεγχου, όπως και επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας του προγράμματος
www.pineaudit.eu. Ο Συντονιστής του έργου
εξέφρασε ικανοποίηση για τη μέχρι τώρα εργασία, όπως και για την καλή συνεργασία
όλων των εμπλεκομένων. Σημειώνεται πως το
ανιχνευτικό εργαλείο αλλά και η ιστοσελίδα

Σε πλήρη εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PINE (Promoting
Industrial Energy Efficiency) με συμμετοχή του ΕΒΕΛ

έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε
συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, το Επιμελητήριο Λεμεσού
διοργάνωσε σε συνεργασία με το συνεργάτη τεχνικό σύμβουλο την εταιρεία Stratagem
LTD, ενημερωτική εκδήλωση για το PINE, προσκαλώντας το βιομηχανικό κόσμο της Λεμεσού και άλλους παράγοντες που έχουν άμεση
σχέση με το θέμα.
Σε σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λεμεσού Ανδρέας Λαός, ανέφερε, πως το δυ-

σβάσταχτο κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης στις βιομηχανίες αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα του τομέα. Τόνισε
δε ότι το Επιμελητήριο καταβάλλει συνεχείς
προσπάθειες για άμβλυνση του προβλήματος και μια από τις προσπάθειες αυτές είναι η
συμμετοχή του στο πρόγραμμα PINE, που έχει
ως στόχο να βοηθήσει τις βιομηχανίες στη
μείωση του ενεργειακού κόστους. Ο κ. Λαός
πρόσθεσε πως είναι μια καλή ευκαιρία για τις
βιομηχανίες να επωφεληθούν από τους δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους και τις συμβουλές που προσφέρονται από το πρόγραμμα.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Ο Λειτουργός του
ΕΒΕΛ Νικόλας Ιορδάνους παρουσίασε την
πρώτη φάση του προγράμματος που έχει σχέση με την επιλογή των 40 βιομηχανιών στις
οποίες θα πραγματοποιηθεί ο προκαταρκτικός ενεργειακός έλεγχος, με εμπεριστατωμένη αναφορά στην εργασία που υλοποιήθηκε
μέχρι σήμερα εκ μέρους του Επιμελητηρίου
Λεμεσού και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Έγινε επίσης παρουσίαση των αιτήσεων,
του ανιχνευτικού εργαλείου, της ιστοσελίδας,
των χρονοδιαγραμμάτων, των ωφελημάτων
προς τις βιομηχανίες, του στόχου και σκοπού
του προγράμματος, όπως και αναφορά στην
Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέχρι το 2020. Η δεύτερη παρουσίαση, από
το Βίκτωρα Ιορδάνους, Τεχνικό ∆ιευθυντή της
Stratagem LTD, περιέλαβε ενημέρωση των
τεχνικών θεμάτων που αφορούν το PINE και
τους λεπτομερέστατους ενεργειακούς ελέγχους που θα διενεργηθούν στις 20 (από τις 40
προεπιλεγείσες) εταιρείες που θα επιλεγούν
για συμμετοχή στην δεύτερη φάση του προγράμματος.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση
κατά την οποία διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον
σημαντικού αριθμού βιομηχανιών για συμμετοχή στο PINE.

Στήριξη από τον Επιχειρηματικό κόσμο
στη «Λεμεσός Αλληλεγγύη»

Το ΕΒΕΛ σε οικονομικό εργαστήρι του ΤΕΠΑΚ
Την πεποίθηση του ότι ο πλούτος μιας χώρας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα
της νοοτροπίας που επικρατεί ανάμεσα όχι μόνο στους αξιωματούχους της αλλά και στον
ευρύτερο πληθυσμό της, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου, στο πλαίσιο συμμετοχής του σε Οικονομικό
Εργαστήρι που διοργάνωσε πρόσφατα το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση «Cyprus Economic Crisis:
Thoughts, Facts and Solutions», περιέλαβε, πέρα από την παρουσίαση του Πρόεδρου του
ΕΒΕΛ με τίτλο “What makes a country rich or poor”, εισηγήσεις για άλλα παρεμφερή θέματα
με την Κυπριακή οικονομική κατάσταση όπως “Cyprus as an export Hub”, “Some thoughts
on the Cyprus Economy: Shipping and Ports”, “How in four years we lost one year of
GDP”. Εισηγητές ήσαν καθηγητές του ΤΕΠΑΚ, ενώ παρουσίαση έγινε και από τον καθηγητή David Yermack, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με τίτλο “Recent Developments in
Shareholder Voting and Corporate Governance”. Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε συζήτηση με έμφαση στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της υπό εξέλιξη Κυπριακής οικονομικής
κρίσης και στα πολλά κακώς έχοντα. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στα τραγικά λάθη των
τραπεζών, τη διαφθορά, την ατιμωρησία, τη αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία, τις αγκυλώσεις
της κρατικής μηχανής, τις πολιτικές παραλείψεις, τις καθυστερήσεις και την ατολμία στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων που θα απέτρεπαν τις δυσάρεστες εξελίξεις.

Γενναιόδωρη υπήρξε η
στήριξη των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Λεμεσού στο θεάρεστο σκοπό
της εκδήλωσης «Λεμεσός
Αλληλεγγύη», που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη
συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης
για δυσπραγούντες συνανθρώπους μας συνεπεία της
οικονομικής κρίσης. Αν και ήταν γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν από καιρό και ποικιλοτρόπως συνδράμει την προσπάθεια αντιμετώπισης των ολοένα αυξανόμενων αναγκών
των κοινωνικών παντοπωλείων, με αφορμή την εκδήλωση «Λεμεσός Αλληλεγγύη», το ΕΒΕ
Λεμεσού λειτούργησε ως ενδιάμεσος σταθμός για μέλη του που επιθυμούσαν να συνεισφέρουν. Σε μικρό χρονικό διάστημα κατέστη δυνατή η συλλογή σημαντικών ποσοτήτων
ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με φορτηγά οχήματα που διέθεσαν δωρεάν εταιρείες-μέλη του ΕΒΕΛ, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήμου Λεμεσού,
και στο αντίστοιχο της Ιεράς Μητρόπολης.
Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, τα γραφεία του ΕΒΕΛ εξακολούθησαν
να δέχονται μηνύματα από επιχειρήσεις που επαναβεβαίωναν την ετοιμότητα τους να συνεχίσουν να συνδράμουν τις ανάγκες των κοινωνικών παντοπωλείων.
Με ανακοίνωση του το ΕΒΕ Λεμεσού εξέφρασε πολλές ευχαριστίες στα μέλη του για τις
ανθρωπιστικές τους ευαισθησίες και τη γενναιοδωρία τους υπογραμμίζοντας πως και σε
αυτό τον τομέα ο ρόλος του επιχειρηματικού κόσμου είναι πρωταγωνιστικός.
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μικρά
Συνάντηση με το νέο
Δήμαρχο Αγίας Νάπας
Συνάντηση γνωριμίας με το νέο ∆ήμαρχο Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρούσο, είχαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του
ΕΒΕΑ, κύριοι Γιώργος Μιχαηλίδης και
Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας. Στα πλαίσια
της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος
όπως η μαρίνα, το γήπεδο γκολφ, το καζίνο και ο τουρισμός. Ο ∆ήμαρχος ενημέρωσε το ΕΒΕΑ για τις πρωτοβουλίες
και το δικό του όραμα ανάπτυξης του
∆ήμου Αγίας Νάπας.

Δημόσια διαβούλευση για
εφαρμογή της οδηγίας
πλαίσιο για τα ύδατα
Σε ∆ημόσια ∆ιαβούλευση που διοργάνωσε τα Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων, στο Υπουργείο Γεωργίας,
στις 19/4/2013, έγινε παρουσίαση του
χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασιών για την ετοιμασία
του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Έγινε επίσης
επεξεργασία για τις δομές / ομάδες εργασίας που θα γίνουν, μέσα από τις
οποίες θα προχωρήσει η διαδικασία
ετοιμασίας του σχεδίου, ώστε να πετύχουμε πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών
μας. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για την υλοποίηση των προνοιών της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τα
Ύδατα (2000/60/ΕΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία της
Κύπρου με τη ψήφιση του Περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων
Νόμου (13(1)/2004). Οι πρόνοιες της
Οδηγίας στοχεύουν στην ορθολογική
χρήση του νερού με σκοπό την αειφορία και διαφύλαξη του για τις επόμενες γενιές και επιβάλλουν όπως, εντός
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
ετοιμαστεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων και εφαρμοστούν τα κατάλληλα
μέτρα τα οποία θα εκπληρώσουν τους
στόχους αυτούς.

Συμψηφισμός
καταθέσεων και δανείων

Μετά από εισήγηση του ΕΒΕΑ, το ΚΕΒΕ με επιστολή του προς τον ∆ιοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας ζήτησε διευκρινίσεις
για το θέμα του συμψηφισμού καταθέσεων και δανείων. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο ζήτησε να πληροφορηθεί τον
τρόπο εφαρμογής του συμψηφισμού σε
περίπτωση που υπάρχει κατάθεση και δάνειο από το ίδιο φυσικό / νομικό πρόσωπο καθώς και σε περίπτωση όπου υπάρχει
κατάθεση στο όνομα φυσικού / νομικού
προσώπου, η οποία συνδέεται (αποτελεί
εγγύηση) με δάνειο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Συνάντηση ΕΒΕΑ με Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
Αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και των Επαγγελματικών Συνδέσμων που λειτουργούν στο
ΕΒΕΑ, συναντήθηκε στις 20/5/2013 με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων κ. Τάσο Μητσόπουλο, με τον οποίο συζήτησε διάφορα θέματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου όπως:
• Η βελτίωση της λειτουργικότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών λιμανιών, ο εξορθολογισμός της ταρίφας δικαιωμάτων της Αρχής
και η απλοποίηση των διαδικασιών.
• Η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων για προσέλκυση τουριστών από
υφιστάμενους και νέους προορισμούς, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.
• H ανάπτυξη του οδικού δικτύου της Ελεύθερης Αμμοχώστου.
• Η δημιουργία υποδομών και η παροχή κινήτρων για ανάπτυξη της
κρουαζιέρας στα Κυπριακά λιμάνια.
• Η Α/Π σύνδεση Κύπρου-Ελλάδος με πλοία τακτικής γραμμής.
• Θέματα ενέργειας.
Εκ μέρους του ΕΒΕΑ κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις με στόχο την ανάπτυξη των ζωτικών τομέων του τουρισμού, της ναυτιλίας, των διεθνών μεταφορών και της ενέργειας.
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών ενημέρωσε το ΕΒΕΑ για τις ενέργειες που
γίνονται για τη δρομολόγηση πτήσεων και την προσέλκυση τουριστών
από υφιστάμενους και νέους προορισμούς, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Κατάρ κ.ά. και εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι παρά τις δυσκολίες,
οι εξελίξεις θα είναι θετικές για την τουριστική βιομηχανία.
Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της κρουαζιέρας, ο Υπουργός ανέφερε ότι γίνονται υποδομές και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας
ενός φορέα που θα αναλάβει την προβολή και προώθηση του τομέα της
κρουαζιέρας στα Κυπριακά λιμάνια.
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο της Ελεύθερης Αμμοχώστου ο Υπουργός ανέφερε ότι στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2014 θα προωθηθούν τα έργα εκείνα που είναι ώριμα και θα βοηθήσουν στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη. Η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

πρόσθεσε, θα βοηθήσει ώστε να γίνουν τέτοια έργα, έχοντας υπόψη τις
οικονομικές δυσκολίες του κράτους. Ο εκπρόσωπος των ∆ημόσιων Έργων ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την οδό Σταδίου και
τη Λεωφόρο Περνέρα στο Παραλίμνι, το δρόμο ∆ερύνειας-Σωτήρας και
τη Λεωφόρο Καρύων στο Αυγόρου, ενώ γίνονται μελέτες και για άλλα έργα. Οδικά έργα εκτελούνται επίσης από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αμμοχώστου.
Ο ∆ιευθυντής της Αρχής Λιμένων αναφέρθηκε στα έργα υποδομής
που θα γίνουν στα λιμάνια (επέκταση κρηπιδωμάτων, αγορά γερανογέφυρων, η μηχανογράφηση, κ.ά.) με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους. Εκ μέρους του Επιμελητηρίου
έγιναν εισηγήσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της
λειτουργικότητας, την παγοποίηση και εξορθολογισμό των λιμενικών
δικαιωμάτων και τη μείωση των κόστων προς όφελος του εισαγωγικούεξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου της Κύπρου.
Έγινε επίσης εισήγηση για δημιουργία χώρων και υποδομών για την
προσέλκυση εταιρειών που ασχολούνται με την ενέργεια.
Ο Υπουργός ευχαρίστησε το ΕΒΕΑ για τις εισηγήσεις του και πρόσθεσε
ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε υπηρεσιακό επίπεδο για την επίλυση των
προβλημάτων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Συνάντηση Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη μαρίνα, το καζίνο, τη βιομηχανία και τον τουρισμό
Η μαρίνα Αγίας Νάπας, το πολυδύναμο κέντρο με καζίνο και τα θέματα
τουρισμού και βιομηχανίας συζητήθηκαν σε συνάντηση του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιώργος Μιχαηλίδης ανέπτυξε τις θέσεις του
ΕΒΕΑ και ζήτησε τη στήριξη της Κυβέρνησης για την προώθηση ουσιωδών αναπτυξιακών έργων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο όπως τη μαρίνα
Αγίας Νάπας, το Κέντρο Πολυμέσων με καζίνο και το Πολυδύναμο Κέντρο στη Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους. Εισηγήθηκε επίσης την ανάγκη επανεξέτασης του ρόλου του ΚΟΤ και την επικέντρωση του στον
τομέα της προβολής του τουριστικού προϊόντος καθώς και την εισαγωγή
του ‘’τέλους τουριστικής ανάπτυξης’’ στις διανυκτερεύσεις τα έσοδα του
οποίου θα διαχειρίζονται οι Επιτροπές Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής. Το ΕΒΕΑ κατέθεσε επίσης μια σειρά από εισηγήσεις για στήριξη
του βιομηχανικού τομέα, όπως δραστική μείωση του κόστους του βιομηχανικού ρεύματος και κατάργηση του maximum demand, παγοποίηση και μείωση των ενοικίων των οικοπέδων σε βιομηχανικές περιοχές και
ζώνες, δημιουργία εγγυοδοτικού οργανισμού για δανειοδότηση ΜΜΕ,
εισαγωγή κινήτρων και επαναφορά των Σχεδίων Χορηγιών για στήριξη
της μεταποιητική βιομηχανίας. Ειδικότερα όσον αφορά τη μαρίνα Αγίας
Νάπας, ο κ. Καραμοντάνης εκ μέρους του Στρατηγικού Επενδυτή, παρουσίασε τα τελικά σχέδια του έργου και ανέφερε ότι έχει κατατεθεί η αίτηση
στην Πολεοδομία για έκδοση πολεοδομικής συναίνεσης και προώθησης του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του συμβολαίου. Ανέφερε επίσης ότι θα γίνει επανεξέταση της τεχνοοικονομικής μελέτης για
προσαρμογή της στα νέα οικονομικά δεδομένα. Ακολούθησε παρουσίαση από το σχεδιαστή του έργου κ. Χρίστο Ηλιάδη, του Κέντρου Πολυμέσων, ενός ευφάνταστου και πρωτοποριακού έργου που περιλαμβάνει
διάφορες αναπτύξεις όπως ξενοδοχείο, καζίνο, συνεδριακό κέντρο, αμφιθέατρο, μουσείο, θεματικό πάρκο για παιδιά κ.ά. Ο Υπουργός Ε.Ε.Β.Τ.
κ. Γιώργος Λακκοτρύπης εξέφρασε συγχαρητήρια στο ΕΒΕΑ για τις πρω-

τοβουλίες του και πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει και προωθεί τις
επενδυτικές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και ότι είναι έτοιμη να παράσχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και τα κίνητρα σε ενδιαφερόμενους
επενδυτές για υλοποίηση έργων ζωτικής σημασίας όπως είναι η μαρίνα
Αγίας Νάπας και άλλα έργα. Ειδικότερα για το θέμα των καζίνων είπε ότι η
Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαγωνισμό και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν, αλλά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των ιδίων των
επενδυτών. Για τη βιομηχανία, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν παγοποιηθεί τα ενοίκια για 5 χρόνια και ότι προωθούνται οι διαδικασίες για τον Εγγυοδοτικό Οργανισμό. Για το βιομηχανικό ρεύμα είπε ότι προς το παρόν
δεν μπορεί να γίνει κάτι λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Α.Η.Κ.
Για το θέμα των Κυπριακών Αερογραμμών, ο Υπουργός ανέφερε ότι ναυάγησε η συμφωνία με συντεχνίες και αναζητείται υπαλλακτική λύση για
στήριξη του Οργανισμού. Το ΕΒΕΑ παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό
υπόμνημα με τις απόψεις και εισηγήσεις του που θα τύχει περαιτέρω μελέτης και συζήτησης με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σύσκεψη Επαγγελματικών Συνδέσμων ΕΒΕΑ για τα θέματα των λιμανιών
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΑ υπό την προεδρία του Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Γ. Μιχαηλίδη, συζητήθηκαν τα
θέματα που αφορούν τη λιμενική βιομηχανία. Εντοπίστηκαν τα λειτουργικά
προβλήματα και καταγράφηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις των Επαγγελματικών Συνδέσμων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών λιμανιών, την ανάπτυξη
της κρουαζιέρας και των διεθνών μεταφορών. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν
οι Προέδροι και Γραμματείς των Συνδέσμων των Ναυτικών Πρακτόρων,
των Εκτελωνιστών, ∆ιεθνών ∆ιαμεταφορέων και Εφοδιαστών Πλοίων. Το
ΕΒΕΑ ανέλαβε την ετοιμασία και αποστολή αναλυτικού υπομνήματος προς
τον Υπουργό Συγκοινωνιών, την Αρχή Λιμένων και άλλους φορείς και την
επιδίωξη επαφών για προώθηση τους.
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ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12,
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

e-mail: lcci@spidernet.com.cy

Στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτοεπιχειρείν το Επιμελητήριο Λάρνακας διοργάνωσε επίσκεψη γυναικών επιχειρηματιών
στη Λέσβο. Στο Κοινοτικό Σχέδιο Αγροτοεπιχειρείν συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Λέσβου, το Επιμελητήριο
Λάρνακας, ενώ leader του έργου είναι
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων της
Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες
ασχολούντο με την παρασκευή αγροτικών

Επίσκεψη γυναικών επιχειρηματιών της Λάρνακας
στη Λέσβο στα πλαίσια του Αγροτοεπιχειρείν
προϊόντων και τον Αγροτουρισμό, επισκέφθηκαν γυναικείους συνεταιρισμούς
του νησιού και οινοποιεία της περιοχής
όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
εμπειρίες με τις γυναίκες επιχειρηματίες
της Λέσβου. Εκ μέρους του Επιμελητηρί-

Συνάντηση ΕΒΕ Λάρνακας
και Υπουργείου Εμπορίου
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου και
ο ∆ιευθυντής του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Γιώργος Ψαράς είχαν συνάντηση στα γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου με τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Βιομηχανίας κ. Γιάννη Κοντό και τον
Ανώτερο Λειτουργό του Υπουργείου κ. Γιώργο Μιχαήλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα Βιομηχανίας με κύριο θέμα αυτό των Βιομηχανικών Περιοχών και
τη δυνατότητα στέγασης περισσότερων επιχειρηματιών στα
αναξιοποίητα βιομηχανικά οικόπεδα της πρώην ελεύθερης
βιομηχανικής ζώνης.

ου Λάρνακας συμμετείχαν ο ∆ιευθυντής
του κ. Γιώργος Ψαράς και η Λειτουργός
κ. Σκεύη Κλεάνθους. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης προγραμματισμένη συνάντηση των
εταίρων του Έργου (Αναπτυξιακή Λάρνα-

κας, Ηρακλείου, Λέσβου και ΕΒΕ Λάρνακας) με σκοπό την επίλυση διαδικαστικών
προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται
στο έργο όπως και τον προγραμματισμό
πραγματοποίησης των επόμενων ενεργειών του έργου.

Ο Πρέσβης της Ιταλίας στο ΕΒΕ Λάρνακας
Τα Γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρνακας επισκέφθηκε ο νέος Πρέσβης της Ιταλίας
στην Κύπρο κ. Guido Cerboni συνοδευόμενος από τον Πρόεδρου του ACTA κ. Βίκτωρ
Μαντοβάνη. Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο
του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνα Θεοδούλου,
παρέστη και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης Τουρισμού Λάρνακας κ. Ντίνος Λευκαρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο
Ιταλός Πρέσβης επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον
για τα τοπικά έργα με προεξάρχον το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας. Ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου
ενημέρωσε τον Πρέσβη τόσο για τα τοπικά

έργα όσο και για το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής τάξης για περαιτέρω ανάπτυξη των
Κυπρο- Ιταλικών εμπορικών σχέσεων. Ως
γνωστό ενώ η Ιταλία πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων στην
Κύπρο ελάχιστα είναι τα οφέλη της Κύπρου
από την Ιταλική αγορά. Ο κ. Θεοδούλου εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι η Κύπρος παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα
οποία της επισώρευσε κυρίως η Τραπεζική
κρίση σύντομα θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος και θα
αποτελέσει και πάλι επιχειρηματικό πεδίο ξένων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη επιτυχία σεμιναρίου που ενδιαφέρει επιχειρηματίες
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σεμινάριο “A radical
low cost approach to growing your
business through better utilization of
your human resources”, με διοργανωτές το ΚΕΒΕ και το ΕΒΕ Λάρνακας.
Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν
ο Βρετανός Σύμβουλος Επιχειρήσεων κ. Paul Thomas. Το Σεμινάριο
ήταν διήμερο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sandy Beach. Σε
περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας η επιτυχία των επιχειρήσεων και
των Οργανισμών στηρίζεται στο πόσο καλά αξιοποιούν τις δυνατότητες
των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν. ‘Ενα καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό με

κίνητρα, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε
καλύτερα επίπεδα απόδοσης, ποιότητας προϊόντων/ υπηρεσιών και γενι-

κά εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερα σε αυτή
τη δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις μας η αξιοποίηση του ανθρώ-

πινου δυναμικού αποτελεί βασικό
συστατικό μιας επιτυχημένης διαχείρισης των εταιρειών μας.
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ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

e-mail: evepafos@cytanet.com.cy
Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου πραγματοποίησε η
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου στις 16 Μαΐου 2013,
όπου είχε μια παραγωγική συνάντηση με το
∆.Σ του Ε.Β.Ε Πάφου.
Στα πλαίσια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του
Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γ. Λεπτός αναφέρθηκε:
• Στην ανάγκη πολύπλευρης στήριξης της Πάφου καθ’ ότι βιώνει τον 5ον χρόνο οικονομικής κρίσης.
• Στην ανάγκη για γρηγορότερη δυνατή επάνοδο στην ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
• Στην αύξηση ρευστότητας, μείωση επιτοκίων και επιμήκυνση δανείων.
• Στην προσπάθεια επιτάχυνσης έναρξης κατασκευής μεγάλων έργων / αναπτύξεων του
ιδιωτικού τομέα στην Πάφο, τα οποία θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και ευρύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική
κοινωνία και οικονομία.
• Σε περαιτέρω κίνητρα/μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για υποστήριξη των βασικών τομέων της οικονομίας και προώθηση νέων επιθυμητών δραστηριοτήτων.
Η κα Υπουργός ανέφερε πως προτεραιότητα
της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οικονομική κρίση και του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας
μέσω σχεδίων για την στήριξη/ επιδότηση του
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.
• Παρουσίασε τα τρία νέα σχέδια στήριξης της
απασχόλησης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, συνολικού προϋπολογισμού πέραν
των τριάντα Εκατομμυρίων Ευρώ και τόνισε πως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα (σχεδόν
τα 2/3 του προϋπολογισμού) στην Τουριστική βιομηχανία. Απώτερος σκοπός αυτής της

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Επιμελητήριο Πάφου
κίνησης είναι η επέκταση της Χειμερινής περιόδου και η ολόχρονη λειτουργία όλο και
περισσότερων ξενοδοχειακών/ τουριστικών
μονάδων, μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί συντονισμένα και με άλλα κίνητρα τους
προσεχείς μήνες.
• Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια εξορθολογισμού των επιδομάτων που δίνονται
σε πολιτικούς πρόσφυγες και άλλους δικαιούχους με στόχο την δημιουργία ενός κράτους δικαίου που θα δρα και θα ενεργεί στα
πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων.
• Τέλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό τρόπο να στηρίξει τον
επιχειρηματικό κόσμο, αφού όπως είπε χα-

ρακτηριστικά είναι αδύνατον να μειωθεί αισθητά η ανεργία και να απορροφηθούν οι
άνεργοι χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες
ανάπτυξης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθυντής
του Επιμελητηρίου κύριοι Γ. Λεπτός και Κ. Ζαμπυρίνης αντίστοιχα παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός
κόσμος και τις θέσεις του Επιμελητηρίου στα
πιο κάτω ζητήματα που άπτονται των εργασιακών θεμάτων:
• Την υποστήριξη και υιοθέτηση της φιλελευθεροποίησης του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων.
• Τη δυνατότητα πληρωμής με δόσεις των

οφειλόμενων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
άλλων ανάλογων συνεισφορών/ αποκοπών.
• Την έντονη αντίθεση του Επιμελητηρίου στις
πρόνοιες του Νομοσχεδίου για νομικές ρυθμίσεις της επέκτασης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.
• Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της
μηνιαίας έκθεσης της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης για να γίνει πιο χρήσιμη και αξιοποιήσιμη.
Η κα Αιμιλιανίδου εξέφρασε την εκτίμηση της
για το έργο που επιτελεί το Επιμελητήριο και
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα εξετάσει άμεσα
όλα τα θέματα / προβλήματα που τέθηκαν.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Επιμελητήριο Πάφου
O Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.Γ. Λακκοτρύπης επισκέφτηκε στις 20 Απριλίου 2013, το Επιμελητήριο
Πάφου όπου είχε συνάντηση με το ∆.Σ του
Ε.Β.Ε Πάφου. Έγινε μια παραγωγική σύσκεψη, κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις για
τα καυτά θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και επηρεάζουν την ανάπτυξη και την οικονομία της Επαρχίας Πάφου. Ο
Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα σταθεί αρωγός
στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Επιχειρηματικός κόσμος της Επαρχίας γιατί, όπως τόνισε, θεωρεί πως η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι
εκείνη που θα βγάλει τη χώρα από τη σημερινή δύσκολη κατάσταση.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:
• Σε μέτρα ανάπτυξης που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας για τόνωση και επανεκκίνηση της οικονομίας. Σημείωσε πως
όσα ανακοινώθηκαν είναι η πρώτη γενική
δέσμη μέτρων και ότι εντός των επόμενων
εβδομάδων τα μέτρα θα παρουσιαστούν
πιο αναλυτικά στον επιχειρηματικό κόσμο.
• Στη δυνατότητα που έχει η Επαρχία Πάφου
για ισάξια διεκδίκηση αδειοδότησης καζίνο,
ενημερώνοντας για τις θέσεις της κυβέρνησης καθώς και ότι αναμένεται η εκπόνηση
σχετικής μελέτης.
• Στο θέμα ανάπτυξης των υδρογονανθράκων, στα πλαίσια του οποίου ∆ιεθνείς
Εταιρείες που θα εμπλακούν σε θέματα
υποστήριξης, εντοπισμού και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου ενδιαφέρονται να δη-

μιουργήσουν εγκαταστάσεις σε όλη την
επικράτεια της Κύπρου, δίδοντας έτσι την
ευκαιρία και στην Επαρχία Πάφου να προσελκύσει νέες εταιρείες.
• Στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας ανέφερε πως υπάρχει πρόνοια για νέα προγράμματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα για αυτοπαραγωγή ενέργειας και
επιδοτούμενα προγράμματα για ευάλωτες
και για χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων ομάδες.
• Στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις
οποίες σχεδιάζονται κίνητρα που συνάδουν με το μνημόνιο για στήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω κρατικού

εγγυοδοτικού μηχανισμού ή/και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, βελτιώνοντας
την ρευστότητα για νέες δραστηριότητες.
Στα πλαίσια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του
Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γ. Λεπτός αναφέρθηκε:
• Στην άμεση ανάγκη για τη γρηγορότερη
δυνατή επάνοδο στην ομαλή λειτουργία
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
• Στην ανάγκη για αύξηση ρευστότητας, μείωση επιτοκίων και επιμήκυνση δανείων.
• Σε περαιτέρω κίνητρα/μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για υποστήριξη των βασικών τομέων της οικονομίας και προώθηση νέων
επιθυμητών δραστηριοτήτων.
• Στην προώθηση υλοποίησης δη-

μόσιων και ιδιωτικών μεγάλων έργων υποδομής και εμπλουτισμού.
Στην γενικότερη ανάγκη πολύ•
πλευρης στήριξης της Πάφου καθ’ ότι βιώνει τον 5ον χρόνο κρίσης.
Ο Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π κ. Η. Μυριάνθους
πρότεινε όπως το ύψος του ετήσιου τέλους για
τις εταιρείες καθορίζεται στη βάση κλίμακας,
ανάλογα με τις δραστηριότητες τους, με αμοιβαία οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τις
εταιρείες.
Τα θέματα των βιομηχάνων της περιοχής έθιξε
ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κ. Ζαμπυρίνης ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη:
• ∆ημιουργίας κινήτρων και στήριξης των
εξαγωγών.
• Απλοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής
και αξιοποίησης κρατικών σχεδίων από τον
Επιχειρηματικό κόσμο.
• Μείωσης και πληρωμής με δόσεις των ενοικίων των βιομηχανικών τεμαχίων στις βιομηχανικές περιοχές.
• Περαιτέρω μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, των τηλεπικοινωνιακών
και ∆ημοτικών τελών ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Τέλος συμφωνήθηκε όπως το Ε.Β.Ε Πάφου ιεραρχήσει όλες τις εισηγήσεις που ετέθησαν και
τις αποστείλει στον Υπουργό, ώστε να τεθούν
προτεραιότητες χειρισμού από το Υπουργείο με
στόχο την γρήγορη επάνοδο της Επαρχίας Πάφου σε ρυθμούς ανάπτυξης.
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Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Αθήνα και Ιωάννινα

«Πυρήνας Ανώτατης Εκπαίδευσης η Κύπρος»
Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών με στόχο την προσέλκυση Ελλήνων φοιτητών
Η παρουσίαση των Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Αθήνα και Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
της προσπάθειας για προώθηση της
Κύπρου σαν διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και επίσης είχε σαν στόχο την
προσέλκυση Ελλήνων υποψηφίων
φοιτητών στα κυπριακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Η πρωτοβουλία για την προβολή των
προγραμμάτων σπουδών, ανήκε στο
ΚΕΒΕ, στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στην
Αθήνα, και το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.
Στην αποστολή συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο
Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε από την
κυπριακή αντιπροσωπεία οι Έλληνες
φοιτητές που σπουδάζουν στα κυ-

πριακά Πανεπιστήμια είναι αρκετά μεγάλος, με ιδιαίτερη προτίμηση στην
Αρχιτεκτονική, Μηχανική, Νομική,
Ψυχολογία και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. ∆ιεφάνη επίσης ότι οι προοπτικές αύξησης τους είναι μεγάλες τόσο
στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε θέματα που αφορούν

πρώτο πτυχίο καθώς και για μεταπτυχιακούς κλάδους.
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν
για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, τα
οποία λειτουργούν με βάση την κυπριακή νομοθεσία και τυγχάνουν
αναγνώρισης σαν ομοταγή και ισότι-

Μετατρέπουμε την ανεργία σε ευκαιρία για τον τουρισμό
Χαιρέτισε ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ το σχετικό σχέδιο
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών
Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ) χαιρέτισε την
εξαγγελία του σχεδίου για απορρόφηση
άνεργου ανθρώπινου δυναμικού από
την ευρύτερη τουριστική βιομηχανία,
ελέω οικονομικής κρίσης.
Ο Σύνδεσμος τόνισε ότι η συγκυρία δείχνει να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για προσέλκυση Κυπρίων στα τουριστικά
επαγγέλματα, αυτό πέρα από την μείωση της οξείας ανεργίας, δίνει την ευκαιρία
να αναδιαμορφωθεί το χρώμα και ο χαρακτήρας της τουριστικής εμπειρίας μας,
και προσθέτει:
Για να στεφθεί η προσπάθεια με επιτυχία
απαιτεί εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους αρχών, αρμοδίων και
επαγγελματιών. Απαιτεί όμως παράλληλα
δέσμευση και φιλεργασία εκ μέρους των
ενδιαφερομένων.
Οι ακόλουθες δράσεις ή δραστηριότητες
κρίνονται άκρως απαραίτητες και επιβεβλημένες:
Στήριξη Απασχόλησης:
1. Σθεναρή υποστήριξη της υλοποίησης
από την Προεδρία της ∆ημοκρατίας
2. Συνεχή παρακολούθηση υλοποίησης
από διυπουργική επιτροπή
3. Μετατροπή των εξαγγελιών των επιχειρηματικών συνδέσμων σε άμεση,
δεσμευτική και επείγουσα δράση
4. Κινητοποίηση των εκτός συνδέσμων
τουριστικών επιχειρηματιών

5. Κινητοποίηση των επιμελητηρίων και
των εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης
6. Συνδρομή δημοτικών αρχών και φορέων απασχόλησης
7. Έγκαιρος και σωστός συντονισμός
δράσης και απλουστευμένη διαδικασία
8. Σωστή προ-επιλογή ατόμων από τα
γραφεία απασχόλησης. Να έχουν
πλήρη αντίληψη των προδιαγραφών
των τουριστικών επαγγελμάτων.
9. Εκστρατεία ενημέρωσης των ανέργων
(επαρχιακές ημερίδες) για τις υπάρχουσες προοπτικές απασχόλησης και
καριέρας , αλλά και για τις υποχρεώσεις και τις ιδιαιτερότητες στον κλάδο
10. Προκαταρτικά σεμινάρια επιμόρφωσης για σωστή αντίληψη των τουριστικών επαγγελμάτων
Βελτίωση Τουριστικής και Επαγγελματικής Αξίας:
11. Επιλογή κατά προτεραιότητα των καταλληλότερων και πραγματικά ενδιαφερομένων (για επίτευξη του στόχου
βελτίωσης της εικόνας του τουρισμού)
12. Επιλογή ατόμων με νοοτροπία φιλοξενίας
13. Επιλογή ατόμων με κλίση προς την
παροχή υπηρεσιών
14. Κινητοποίηση του ΑΞΙΚ, ως ξενοδοχειακό εκπαιδευτικό ίδρυμα, του ΚΕΠΑ
καθώς και των ξενοδοχειακών σχο-

λών για ταχύρρυθμη ετοιμασία των
νέο-εισερχομένων
15. Πρωτοβουλία από τον ΚΟΤ για προγράμματα τουριστικής συνείδησης
16. Μέριμνα από την ΑΝΑ∆ για συνοπτικές διαδικασίες ταχείας κατάρτισης (Πρόγραμμα Εξοικείωσης
Νεοεισερχομένων στα τουριστικά
επαγγέλματα) με ενδο-επιχειρησιακά προγράμματα
17. ∆ημιουργία θέσεων «συμβούλων
τουριστικών επαγγελμάτων» από
επαγγελματίες, για ενημερωτικές διαλέξεις, υπό την αιγίδα της ΑΝΑ∆ και
του Υπουργείου Εργασίας με στόχο
τον σωστό προσανατολισμό και καθοδήγηση των προσληφθέντων. Η
ενέργεια αυτή να χρηματοδοτηθεί
από το ίδιο σχέδιο.
18. Τέλος ίδρυση της, από δεκαετίας εξαγγελθείσας, Ακαδημίας Τουρισμού,
όπου σε δεύτερο χρόνο θα δύναται
να συντονίζει την κατάρτιση και απασχόληση στην τουριστική βιομηχανία.
Ο ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ δεσμεύεται να συνδράμει άμεσα και αποφασιστικά προς την
επιτυχία αμφότερων των πτυχών του
σχεδίου, καταπολέμηση ανεργίας και
κυπροποίησης του τουρισμού, νοουμένου ότι πολιτεία, αρχές, φορείς και λοιποί επαγγελματικοί φορείς θα πράξουν
το ίδιο.

μα ως προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τονίσθηκαν
επίσης τα επιπλέον κίνητρα όπως είναι το οικείο περιβάλλον της Κύπρου προς τους Ελλαδίτες φοιτητές,
η γλώσσα, η κουλτούρα, το ασφαλές
περιβάλλον και βεβαίως η πολύ καλή
ποιότητα σπουδών που προσφέρεται
από το σύνολο των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών.
Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από
το κοινό (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς συμβούλους, Συνομοσπονδίες
Γονέων) και στις δύο εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά ξενοδοχεία στην Αθήνα και Ιωάννινα
ήταν τεράστια, υπερβαίνοντας ακόμη
και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των
διοργανωτών.
Οι προοπτικές για τον ελλαδικό χώρο,
παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευοίωνες
σε ό,τι αφορά τη φοίτηση στην Κύπρο
και οι προσπάθειες θα συνεχίσουν με
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
και σε άλλους Νομούς και Νομαρχίες.
Λευκωσία

Αναθεώρηση
διατάγματος
ζητά το ΚΕΒΕ
για άνοιγμα
νέων τραπεζικών
λογαριασμών
Οι σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο
άνοιγμα νέων λογαριασμών
από τις επιχειρήσεις, πλήττουν
ανεπανόρθωτα την εικόνα της
Κύπρου ως ελκυστικού και αξιόπιστου κέντρου διεξαγωγής
διεθνών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα από ξένες εταιρείες, πολλές
από τις οποίες τελικά αποφασίζουν να μεταφέρουν την έδρα
του σε άλλες ανταγωνιστικές
μας χώρες.
Σε επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών και το ∆ιοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι στη δύσκολη
αυτή περίοδο που διέρχεται η
κυπριακή οικονομία οφείλουμε
όλοι να συμβάλλουμε με κάθε
τρόπο στην εξυπηρέτηση τέτοιων εταιρειών γι’ αυτό και ζητά
άμεση αναθεώρηση του σχετικού διατάγματος με κατάργηση
του περιορισμού για το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών.
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STS-Med

Small scale Solar units
for Mediterranean communities
Μικρής κλίμακας Solar μονάδες
για τις κοινότητες της Μεσογείου

Προτεραιότητα 2 - Θέμα 2.3 Ηλιακή Ενέργεια

Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 1 - Απρίλιο 2013
σύνταξης
Έναρξη του STS Med:
Μεσογειακό Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ενίσχυσης
των τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής ενέργειας
Το STS-Med εστιάζεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή
και διάχυση της πρωτοποριακής τεχνολογίας για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια
κτίρια.
Το έργο θα αναπτύξει 4 μονάδες επίδειξης με συνολική
ισχύ 400 kW, βασισμένες στην Συγκεντρωμένη Ηλιακή
ενέργεια (CS) για
την εξυπηρέτηση
των ενεργειακών
αναγκών 20.000 τελικών χρηστών που προέρχονται από 20 τοπικές κοινότητες της Μεσογείου.
Περισσότεροι από 1.000 επαγγελματίες του χώρου της
ενέργειας θα έρθουν σε επαφή με τα προηγμένα συστήματα Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας μέσω τεχνικών
εκπαιδευτικών επιδείξεων και περισσότεροι από 200 ιδιοκτήτες / διαχειριστές δημοσίων κτιρίων θα κληθούν να
επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις επίδειξης.
Η υλοποίηση θα υποστηρίζεται από οικονομικές μελέτες
καθώς και μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων
οδηγιών και συστάσεων σε ρυθμιστικά ζητήματα, φορολογικά κίνητρα και καινοτομίες στις δημόσιες προμήθειες.
Το έργο επίσης σκοπεύει να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, κυρίως ενισχύοντας τη συμμετοχή των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές αλυσίδες διανομής της ηλιακής ενέργειας κατά την κατασκευή των 4 πιλοτικών εγκαταστάσεων.
Το STS-Med υλοποιείται από 14 οργανισμούς από Κύπρο,
Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ιορδανία συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εμπειρογνωμόμων,
ειδικών από την ερευνητική κοινότητα αλλά και από τον
επιχειρηματικό τομέα.

Στόχοι
Γενικοί Στόχοι
Η προώθηση και η
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και η μεταφορά
τεχνογνωσίας στον
τομέα της ηλιακής
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προέρχεται από τον ιδιωτικό
τομέα και ιδιαίτερα από τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αλλά και η υλοποίηση εφαρμογών σε δημόσιες εγκαταστάσεις μέσω των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικοί Στόχοι
• Να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των ολοκληρωμένων συστημάτων Συγκεντρωμένης Ηλιακής
Ενέργειας μικρής κλίμακας, στη λεκάνη της Μεσογείου, με έμφαση στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης

Ένα τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε από STS-Med Ένα έργο που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ref. I-A/2.3/174

εργαλειοθήκης εφαρμογών συγκεντρωμένης
ηλιακής ενέργειας επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά τους σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.
• Επίσης από τα αποτελέσματα Ερευνας και Ανάπτυξης, να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες μέσω
των μελετών ανάλυσης και εκτίμησης των επιπτώσεων και τέλος μέσω της δημιουργίας μονάδων επίδειξης.
Να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στους αντίστοιχους
εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που
εμπλέκονται αλλά και με την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Σύνθεση της Κοινοπραξίας
Οι σημαντικότεροι εξωτερικοί
μέτοχοι και οι ωφελούμενοι από
τα έργα του STS Med είναι οι παρακάτω:
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές πολιτικές θα συμβάλουν σε
πολιτικές δράσεις και θα δραστηριοποιηθούν στην ενημέρωση και προβολή των κύριων προτάσεων/αποτελεσμάτων του έργου.
ΟΙ μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα ενημερωθούν
για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που προωθούνται
από το πρόγραμμα, καθώς και για τις σχετικές ευκαιρίες
της αγοράς. Συνίσταται να λαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των case studies, τις
ευκαιρίες εκπαίδευσης καθώς και την εξατομικευμένη υποστήριξη, με στόχο την προώθηση της ένταξης τους στην
αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία θα αναπτυχθεί στις προτεινόμενες πιλοτικές μονάδες CS.
Ιδιοκτήτες/διαχειριστές δημοσίων κτιρίων και ειδικοί σε
θέματα ενέργειας θα ασχοληθούν με συγκεκριμένες δράσεις διάδοσης και κατάρτισης, με βάση τα case studies και
την εργαλειοθήκη της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας
η οποία θα εφαρμοστεί σε συστήματα επίδειξης αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων μονάδων σε πραγματικές περιπτώσεις.

για μια ευρύτερη υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας.
Σε επίπεδο αγοράς, οι επενδυτές θα ενθαρρυνθούν στην αξιολόγηση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για
CSP σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του
έργου θα επηρεάσουν κατ 'αρχάς τις περιοχές
που εμπλέκονται άμεσα οι οποίες θα προσδιορίσουν τις μελέτες περιπτώσεων και θα φιλοξενήσουν τις μονάδες ελέγχου. Στη συνέχεια,
μέσα από τα δίκτυα των εταίρων και των τμηματικών δικτύων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας
θα αφορά γειτονικές περιοχές της Μεσογείου
που χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ενεργειακές
ανάγκες και κλιματικές συνθήκες.

Χρηματοδότηση
Το Πρόγραμμα ENPI CBC Mediterranean Sea Basin
παρέχει το πλαίσιο για την υλοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
(εφαρμογή από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και AIDCO),
με τη συμμετοχή της ΕΕ και των μεσογειακών χωρών - εταίρων. Στα έργα που χρηματοδοτούνται
στο πλαίσιο της στρατηγικής πρόσκλησης που ξεκίνησε το Μάιο του 2011, η στρατηγική εστιάζεται σε
έξι θέματα που επιλέχθηκαν από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης με βάση τις δυνατότητές τους
για την ανάπτυξη της συνεργασίας στην περιοχή
της Μεσογείου. Αυτά είναι:
• Γεωργική βιομηχανία τροφίμων
• Βιώσιμος τουρισμός
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
• Η διαχείριση των υδάτων
• Επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμάτων
• Ηλιακή ενέργεια.

Επιδράσεις

Η έκδοση αυτή έχει παραχθεί με τη χρηματοδοτική
συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
του ENPI CBC Mediterranean Sea Basin πρόγραμμα. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι η
αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας και δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
των δομών διαχείρισης του προγράμματος.

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι τελικοί δικαιούχοι του
έργου θα είναι οι χρήστες των δημόσιων κτιρίων
στα οποία θα προωθηθεί η χρήση και η ενεργοποίηση ηλιακών συστημάτων υψηλής απόδοσης όπως
προβλέπεται από τις δράσεις του έργου. Τέτοια κτίρια μπορεί να είναι σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικές
εγκαταστάσεις αθλητικά κέντρα, τεχνικές εγκαταστάσεις κλπ.
Σε κλαδικό επίπεδο, οι δημόσιες επιχειρήσεις και
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, θα συμμετάσχουν ως
προμηθευτές ενέργειας στον καθορισμό των προγραμμάτων για την εισαγωγή CSP εντός των ενεργειακών υποδομών που διαχειρίζονται. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και οι περιφερειακοί οργανισμοί θα
έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν αλυσίδες αξίας

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία Arca. Οι
απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση
δεν απηχούν κατ 'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Επίσπευση ομαλής λειτουργίας των τραπεζών
ζητά το ΚΕΒΕ από το Διοικητή της Κεντρικής
Επαναφορά ΚΑΠ, ρύθμιση ανάκλησης
επιταγών, θέμα ρευστότητας επίσπευση των απαιτούμενων διεργασιών για
ταχεία επάνοδο στην ομαλή λειτουργία των τραπεζών ζήτησε το ΚΕΒΕ
από το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, με έγγραφο του στις 16 Μαϊου.
Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ ζητά από
το ∆ιοικητή να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη λήψη απόφασης για
επαναφορά του ΚΑΠ προκειμένου να
αρχίσουν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε
ομαλότητα του συστήματος έκδοσης
επιταγών ως μέσου πληρωμών.
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι η άμεση επαναφορά του ΚΑΠ είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές
επιταγές που έχουν εκδοθεί, και εισηγείται όπως η εξαγγελία για επαναφορά να συνοδευτεί με αναφορά ότι η
εφαρμογή του θα ισχύσει σε 3 μήνες
από την στιγμή της εξαγγελίας δεδομένου ότι αυτό θα γίνει σύντομα.
Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ εισηγείται:
Να επανέλθει και πάλιν στους 6 μήνες,
η περίοδος ισχύος των επιταγών προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια ξεκαθαρίσματος όσων επιταγών
για να δοθεί ώστε να μην χρειαστεί να

ΚΕΒΕ εισηγείται:
Οι επιταγές που επιστρέφονται απλήρωτες, εάν κατατεθούν για 2η φορά
μετά που θα περάσουν οι 15 μέρες
από την πρώτη κατάθεση, να σφραγίζονται υποχρεωτικά από τις Τράπεζες με την σημείωση “Refer to
Drawer” ανεξάρτητα εάν λειτουργεί
ή συνεχίζει η αναστολή λειτουργίας
του ΚΑΠ.
επανεκδοθούν. Η ρύθμιση αυτή να
ισχύσει προσωρινά για 6 μήνες μόνο,
από την στιγμή που θα αποφασιστεί η
παράταση της ισχύος.
Ανάκληση των επιταγών
(Stop Payment)
Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να
ρυθμιστεί άμεσα, αφορά το θέμα ότι
μερικές Τράπεζες αποδέχονται αιτήματα των εκδοτών επιταγών να
ανακαλούν τις επιταγές τους (stop
payment) μετά που αυτές επιστραφούν ως απλήρωτες, με σημείωση της
Τράπεζας «να παρουσιαστεί ξανά». Η
πρακτική αυτή εξυπηρετεί ουσιαστικά
τους αναξιόπιστους εκδότες οι οποίοι
με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν την
πληρωμή της επιταγής.
Για αντιμετώπιση του προβλήματος το

Εκκαθάριση επιταγών
από τράπεζες
Ως τελευταίο θέμα το ΚΕΒΕ εγείρει τις
καθυστερήσεις που παρατηρούνται
από πλευράς τραπεζών στις εκκαθαρίσεις των επιταγών όταν αυτές κατατίθενται. Σύμφωνα με καταγγελίες που
φθάνουν καθημερινά κοντά μας για
μεν επιταγές της ίδιας τράπεζας απαιτούνται μέχρι και 3 ημέρες για ξεκαθάρισμα τους, ενώ στις περιπτώσεις
επιταγών άλλων τραπεζών η διάρκεια φθάνει μέχρι και τις 7 ημέρες. ∆εδομένων των πολλών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
με την ρευστότητα τους θεωρούμε ότι
η εκκαθάριση των επιταγών θα πρέπει να γίνεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Αχρείαστη και επιβλαβής για την οικονομία
η νομοθετική ρύθμιση της μείωσης ενοικίων
Τεκμηριωμένες απόψεις για την πιθανή αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής μείωσης των ενοικίων αλλά και για τις
γενικότερες αρνητικές της συνέπειες στην κτηματαγορά κατάθεσε το ΚΕΒΕ στις 16 Μαϊου με επιστολή του στους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Εσωτερικών, Βιομηχανίας & Τουρισμού.
Η σχετική πρόταση Νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή
για το πιο πάνω θέμα συζητήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ, το οποίο εκφράζει την αντίθεση και διαφωνία
του με την επισήμανση ότι η μείωση των ενοικίων με νομοθετική ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους για την κτηματαγορά
και ευρύτερα για την οικονομία και οι κίνδυνοι αυτοί, πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Στην επιστολή του το ΚΕΒΕ τονίζει:
Τα ενοίκια ρυθμίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση και οποιαδήποτε επέμβαση στην ομαλή λειτουργία της
αγοράς θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις. Εξάλλου,
αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά υποστατικά προς ενοικίαση, γεγονός που από μόνο του σπρώχνει τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω.
Ο κίνδυνος απώλειας ενοικιαστών αλλά και η βέβαιη δυσκολία εξεύρεσης νέων ενοικιαστών, διευκολύνει και ενθαρρύνει τη μείωση των υφιστάμενων ενοικίων χωρίς την
ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης. Ήδη πάρα πολλοί ιδιοκτήτες εδώ και αρκετούς μήνες έχουν προβεί σε σημαντικές
μειώσεις ενοικίων με σκοπό να μη χαθεί ούτε ένας ενοικιαστής. Με την πρόταση νόμου που έχετε ενώπιον σας δεν
υπάρχει καμία απολύτως διασφάλιση ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν θα υποστούν περεταίρω μείωση των εισοδημάτων
τους κατά 25%.
Το ύψος και οι σχετικές αναθεωρήσεις των ενοικίων ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των ενοικιαστηρίων εγγράφων
για τις συμβατικές ενοικιάσεις και από τις πρόνοιες του περί
ενοικιοστασίου νόμου για τις θέσμιες ενοικιάσεις. Με το πέρας της χρονικής διάρκειας των συμβατικών ενοικιάσεων,
όλοι οι ενοικιαστές καθίστανται πλέον θέσμιοι και απολαμβάνουν την προστασία των προνοιών του περί ενοικιοστασίου νόμου. Ο εν λόγω νόμος έχει καταστήσει τους
ενοικιαστές ως ιδιοκτήτες, είναι λανθασμένος και δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά αφού τυχόν έξωση

καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη. Το ΚΕΒΕ επισύρει
την προσοχή και στο γεγονός ότι την πρόταση νόμου λαμβάνεται υπόψη μόνο η οικονομική κατάσταση των ενοικιαστών και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η κατάσταση των
ιδιοκτητών, η οποία μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή
του ενοικιαστή. Το ότι δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη το βάρος που θα επωμιστεί ο ιδιοκτήτης σε σχέση με το όφελος
που θα έχει ο ενοικιαστής ως αποτέλεσμα αυτής της πρότασης νόμου, ίσως να την καθιστά αντισυνταγματική. Με μια
τέτοια νομοθετική ρύθμιση υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων από
ιδιοκτήτες που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια
που έκαναν υποθηκεύοντας τα υποστατικά τους. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα αρκετά ακίνητα να οδηγηθούν σε αναγκαστική πώληση και μάλιστα με νόμο που θα έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα πρέπει να ληφθεί πολύ
σοβαρά υπόψη, προσθέτει το ΚΕΒΕ, και η αύξηση που έχει
επιβληθεί στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.
Ο φόρος αυτός έχει πενταπλασιαστεί και θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, γεγονός που θα μειώσει δραστικά
τα όποια οφέλη πιθανόν να είχε από την ακίνητη ιδιοκτησία
του. Η νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση των ενοικίων θα
έχει επιπτώσεις και στην εκτιμημένη αξία των ακινήτων με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ελκυστικότητα για αγορά καταστημάτων και γραφείων αφού οι αγοραστές (ντόπιοι και ξένοι) πέραν του ότι δεν θα τους συμφέρει να αγοράζουν, θα
ξέρουν ότι είναι δυνατή η δια νόμου μείωση του ενοικίου
που θα συμφωνήσουν. Ανακεφαλαιώνοντας το ΚΕΒΕ τονίζει ότι οι ενοικιάσεις είναι ήδη επιβαρυμένες με αυστηρές
και αναχρονιστικές νομοθεσίες, ενώ στην αγορά τα ενοίκια
έχουν ήδη παγοποιηθεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια που απαγορεύει την επιβολή οποιασδήποτε αύξησης. Συνεπώς η
εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης για μείωση των ενοικίων
είναι αχρείαστη και επιβλαβής για την κτηματαγορά και την
οικονομία, κυρίως λόγω άκρως λανθασμένων μηνυμάτων
και αρνητικών συνεπειών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
του τραπεζικού τομέα.
Η επιστολή του ΚΕΒΕ προς τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό δικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξης.

Παράταση χρόνου για
την καταβολή Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας
Παράταση χρόνου για την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη
∆ημοκρατία και προσωρινή αναστολή της πρόνοιας για
επιβολή πρόσθετου φόρου (10%) και τόκων για καθυστέρηση στη καταβολή ΦΠΑ ζήτησε το ΚΕΒΕ με έγγραφο
υπόμνημα του στον Υπουργό Οικονομικών
Με το υπόμνημα κοινοποιούνται στον Υπουργό τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά
με την έγκαιρη εκπλήρωση από πολλά πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ των υποχρεώσεων τους προς την Υπηρεσία
ΦΠΑ. Τονίζεται ότι ειδικότερα, στα πλαίσια των δραματικών για την Κυπριακή οικονομία γεγονότων που εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστημα, σημαντικός αριθμός
εμπορευόμενων που δραστηριοποιούνται στη ∆ημοκρατία, μετά τα γεγονότα της 15ης Μαρτίου είτε έχουν ήδη
υποστεί απώλειες στις καταθέσεις που διατηρούσαν στη
Λαϊκή Τράπεζα είτε αναμένεται να υποστούν σημαντικές απώλειες στις καταθέσεις που διατηρούν στην Τράπεζα Κύπρου, γεγονός που τους στερεί σημαντικά ποσά από
την ρευστότητά τους.
Όσες εταιρείες χρησιμοποιούν τις δύο αυτές τράπεζες, αδυνατούν εκ των πραγμάτων να έχουν πρόσβαση
στα χρήματά τους, γεγονός που τις καθιστά ανίκανες να
ανταποκριθούν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους προς την
Υπηρεσία ΦΠΑ καθώς και προς συνεργάτες τους που διατηρούν λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες γεγονός που
συνδράμει στην μεταφορά του προβλήματος σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις.
Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την ικανότητά τους να καταβάλουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους προς το ΦΠΑ.
Ως ΚΕΒΕ θεωρεί ότι είναι άδικο να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις με την επιβολή πρόσθετου φόρου (10%) και
τόκων για καθυστέρηση στην καταβολή ΦΠΑ ως αποτέλεσμα πράξεων για τις οποίες δεν έχουν οι ίδιες την ευθύνη
και ζητά από τον Υπουργό αλλαγή της νομοθεσίας ώστε
να ανασταλεί η επιβολή πρόσθετου φόρου (10%) και τόκων για καθυστέρηση στην καταβολή ΦΠΑ στις εν λόγω
εταιρείες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω δυσκολίες, το ΚΕΒΕ
εισηγείται:
1) Παραχώρηση του δικαιώματος περιοδικής εξόφλησης
του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ σε εύλογο χρονικό διάστημα.
2) Αναστολή της καταβολής του πρόσθετου φόρου και
των τόκων στα οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 1 ∆εκεμβρίου 2012 – 2 Φεβρουαρίου
2013 και 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Μαρτίου 2013 και με
προϋπόθεση ότι ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα εξοφληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα καθοριστεί
από την Υπηρεσία ΦΠΑ.
3) Επέκταση της αναστολής της καταβολής του πρόσθετου φόρου και των τόκων στα οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ
για την φορολογική περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2013 - 30
Απριλίου 2013 με την προϋπόθεση ότι ο οφειλόμενος
ΦΠΑ θα εξοφληθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2013.
4) Έγκαιρη κατάθεση του τροποποιητικού Νόμου στην
Βουλή των Αντιπροσώπων για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου ως κατεπείγων.
Από τον Υπουργό ζητήθηκε συνάντηση μαζί του για συζήτηση των πιο πάνω όπως και άλλων θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο του.

