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Oι δύο ταχύτητες εργαζομένων και η αδράνεια της Πολιτείας

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για
τις εργασιακές ανισότητες
Μ

ε αφορμή τα φαινόμενα που παρατηρούνται στο εργασιακό περιβάλλον, το ΚΕΒΕ εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του και επισημαίνει ότι η περίοδος που
διανύουμε δεν προσφέρεται για διάκριση
στον τρόπο χειρισμού των ωφελημάτων
που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.
Εν όψει των πιο πάνω το ΚΕΒΕ επιθυμεί
να υπογραμμίσει τα κάτωθι:
Η τρέχουσα παρατεταμένη κρίση δημιούργησε μεγάλες ανατροπές στην επικρατούσα οικονομική και κοινωνική ισορροπία
και συνοχή. Αποτέλεσμα αυτών των ανατροπών είναι η δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ κοινωνικών ομάδων, που αν
αφεθούν ανεξέλεγκτες μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή.
Είναι καθήκον της Πολιτείας να εντοπίσει αυτές τις ανισορροπίες που οδηγούν
σε μεγάλες αδικίες και να εφαρμόσει μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων. Η κρίση έχει επηρεάσει σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και
εργαζόμενους, οι οποίοι υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις.
Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια προσπάθεια από μερίδα οργανωμένων προνομιούχων ομάδων εργαζομένων να θέλουν να
διατηρήσουν κεκτημένα και υπερπρονόμια
που ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας,

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του ΚΕΒΕ στις 11 Νοεμβρίου
Με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η φετινή 86η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο
στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί και θα μιλήσει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στην τρέχουσα κατάσταση της
οικονομίας καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για ανάκαμψη. Κύριος ομιλητής στη Συνέλευση θα
είναι ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, ο οποίος θα
καταθέσει τις θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου για έξοδο
της οικονομίας από την κρίση. ‘Οπως πάντα στη Συνέλευση
του ΚΕΒΕ θα παρευρεθούν Υπουργοί, Αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, Δήμαρχοι, κυβερνητικοί αρμόδιοι, άλλοι επίσημοι και επιχειρηματίες-μέλη του ΚΕΒΕ.
αδιαφορώντας για το κόστος που προκαλούν στους υπόλοιπους πολίτες αυτής της
χώρας αλλά και στο σύνολο της οικονομίας. Το τραγικό και απαράδεκτο είναι πως η
Πολιτεία αδυνατώντας να κατανοήσει την
άδικη κοινωνική πτυχή του προβλήματος
και τις επιπτώσεις που αυτό προκαλεί, ου-

σιαστικά επιτρέπει να διαιωνίζονται και να
διευρύνονται οι ανισότητες και τα προνόμια συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, σε
βάρος των υπολοίπων πολιτών.
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Αναφέρουμε τα κυριότερα.

Σε συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

Παρέμβαση ΚΕΒΕ για λιμενικά τέλη «ανοικτούς
αιθέρες», απόσυρση παλαιών οχημάτων
Θετική ανταπόκριση από τον κ. Τ. Μητσόπουλο
Σε παρέμβαση σε πολλά θέματα που αφορούν
τα μέλη του και είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, προέβη το ΚΕΒΕ.
Συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε η ηγεσία
του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων κ. Τάσο Μητσόπουλο έθεσε ενώπιον του
θέματα που αφορούν τα λιμενικά τέλη, το θεσμό
των «ανοικτών αιθέρων» και τη φιλελευθεροποίηση των πτήσεων, την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων, τον ενεργειακό επανασχεδιασμό των
κυβερνητικών κτιρίων και άλλα.
Ο κ. Μητσόπουλος έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση
στα θέματα που έθιξε το ΚΕΒΕ και ανάφερε ότι
θα αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για
προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, για το αίτημα του ΚΕΒΕ όπως ανασταλεί η επιβολή γενικών λιμενικών δικαιωμάτων και το 2014 (όπως έγινε και το 2013), ο κ.
Υπουργός ανάφερε ότι υπάρχει θετική πρόθεση
για μη επιβολή των σχετικών τελών από την Αρχή
Λιμένων. Σχετικά με τα γενικά λιμενικά τέλη που
επιβάλλονται στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές,

ο κ. Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει ειδική συνεδρία
με όλους τους αρμόδιους και την Αρχή Λιμένων
Κύπρου για εξεύρεση λύσης. Το ΚΕΒΕ χαρακτήρισε τον τρόπο χρέωσης αυτών των ειδών άδικο
και εκτός πραγματικότητας. Στα πλαίσια αυτής
της προσέγγισης, το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως η χρέωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που χρεώνονται
τα υπόλοιπα εμπορεύματα, δηλαδή ανάλογα με
το βάρος. Αναφορικά με το θέμα των «ανοικτών
αιθέρων», το ΚΕΒΕ ζήτησε την διεύρυνση αυτής
της πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η αύξηση του
τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.
Ο Υπουργός ανάφερε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ιδέα των ανοιχτών αιθέρων, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι για τις χώρες της Ε. Ένωσης
δεν υπάρχει κανένα κώλυμα, ενώ για τις τρίτες
χώρες εξαρτάται από την ύπαρξη διμερών συμφωνιών. Στα πλαίσια αυτά, ανακοίνωσε ότι με
την Ουκρανία υπήρξε πρόσφατα σχετική διμερής
συμφωνία και σημείωσε ότι συζητούνται οι προοπτικές επίλυσης του θέματος με το Ισραήλ και
τη Ρωσία.
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Σχέδιο αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών
από εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες
Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δέχεται αιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου αυτοπαραγωγής
(άνευ χορηγίας) με τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε
εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες για το έτος 2013.
Η δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρισμού (Net Metering)
αποτελεί διαχρονικό αίτημα του
ΚΕΒΕ, και θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να το εκμεταλλευθούν. Για τις ανάγκες του
Σχεδίου ως αυτοπαραγωγή θεωρείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά η οποία δεν εγχέεται
στο Δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού αλλά χρησιμοποιείται

10.000

αποκλειστικά και μόνο για ίδια κατανάλωση.
Στα πλαίσια του Σχεδίου προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα
συνολικής ισχύος 10MW με μέγιστη ισχύ έκαστου φωτοβολταϊκού συστήματος το 1MW. Η περίοδος υποβολής άρχισε στις 10
Ιουλίου 2013 έως και τη συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου
προβλεπόμενης δυναμικότητας ή
έως την 15 Νοεμβρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με την ΡΑΕΚ
στο info@cera.org.cy, www.cera.org.cy, ή στο τηλέφωνο
22-666363.

αναγνώσ
αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας

Η εφημερίδα
ίδ του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί
λ
ί σε 10
10,000
000 αντίτυ
αντίτυπα
ί
και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους επιχειρηματίεςδιαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι βοηθούν οικονομικά το
μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις που διαφη
διαφημίσεις τους έχουν αντίκρυσμα. Με δεδομένη την αναβάθμιση
ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι οι δ
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.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

΄Αρχισε τη λειτουργία της η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ
T

o ΚΕΒΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της λειτουργίας της νέας του
Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης, η οποία
προσφέρει μια εναλλακτική, φιλική
μέθοδο επίλυσης διαφορών, και χρησιμοποιείται για την επίλυση εμπορικών
αλλά και άλλων διαφορών με ειρηνικό,
αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
Πρόκειται σε εθελοντική βάση παρέμβαση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου
(του διαμεσολαβητή) σε μια διαφορά,
ώστε μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας να επιδιώκεται γεφύρωση των
διαφορών και εξεύρεση μιας αμοιβαία
αποδεκτής συμφωνίας. Η διαδικασία
αυτή βέβαια προϋποθέτει απόφαση
και των δύο πλευρών να προχωρήσουν
σε ειρηνική επίλυση των διαφορών
τους και να αποφύγουν τη δικαστική
διαδικασία. Τα πλεονεκτήματα/οφέλη
όμως είναι τεράστια.
Η Υπηρεσία τίθεται στην εξυπηρέτηση
του επιχειρηματικού κόσμου την καταλληλότερη στιγμή αφού η πρωτόγνωρη
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε
καθιστά εξαιρετικά επιτακτική την ανάγκη για γρήγορη επίλυση επιχειρηματικών (και όχι μόνο) διαφορών με άκρως
οικονομικό τρόπο. Η εξυπηρέτηση από
την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του

ΚΕΒΕ προσφέρεται σε πολύ χαμηλό
κόστος με στόχο την ενθάρρυνση των
επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν πρώτιστα τη διαμεσολάβηση για την επίλυση
των διαφορών τους.
Η διαμεσολάβηση έχει αναγνωριστεί
ως η πιο επιτυχημένη διαδικασία από
όλες τις μεθόδους επίλυσης διαφορών
περιλαμβανομένης και της δικαστικής
διαδικασίας. Ειδικά όσον αφορά τη
δικαστική οδό, η οποία ιδιαίτερα στην
Κύπρο είναι χρονοβόρα και πολλές φορές πολυέξοδη, η διαμεσολάβηση προ-

σφέρεται σε πολλές περιπτώσεις για
υποκατάσταση της οδού των δικαστηρίων λόγω των εμφανών πλεονεκτημάτων της. Τα πολλά πλεονεκτήματα της
διαμεσολάβησης έχουν αναγνωριστεί
και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση
η οποία την έχει προωθήσει μέσω σχετικών Οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη.
Με βάση τα πιο πάνω και ιδιαίτερα για
σκοπούς εναρμόνισης με τη σχετική
Ευρωπαϊκή νομοθεσία ψηφίστηκε περί
τα τέλη του 2012 από την Κυπριακή
Βουλή των Αντιπροσώπων «Ο περί Ορι-

σμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε
Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν.
159(Ι)/2012)» ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα της διαμεσολάβησης και θεσμοθετεί εθνικές διαδικασίες διαμεσολάβησης
σε αστικές διαφορές, περιλαμβανομένων εμπορικών διαφορών. Με βάση τη
νομοθεσία τηρείται από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης Μητρώο Διαμεσολαβητών στο οποίο εγγράφονται κατάλληλα καταρτισμένα πρόσωπα στα οποία
παρέχεται το δικαίωμα να επενεργούν
ως διαμεσολαβητές. Αναφέρεται ότι οι
πρόνοιες και διαδικασίες της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ συνάδουν πλήρως με τη νομοθεσία και όλοι
οι διαμεσολαβητές της Υπηρεσίας του
ΚΕΒΕ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Διαμεσολαβητών του Υπουργείου.
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ είναι απλή και
άμεση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τον κο Λεωνίδα Πασχαλίδη, ηλ. ταχ. leonidap@ccci.org.cy
την κα Δήμητρα Παλάοντα, ηλ. ταχ.
demetrap@ccci.org.cy ή της κα Γεωργία Βενιζέλου ηλ. ταχ. gvenizelou@
ccci.org.cy, τηλ. 22889840, φαξ
22668630.
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Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
την παραχώρηση άδειας για τη δημιουργία καζίνο

ο Υπουργικό Συμβούλιο του
συνεδρία αποφάσισε την παραχώρηση μιας άδειας για δημιουργία καζίνο-θερέτρου στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά
τη λήξη της συνεδρίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Χρήστος Στυλιανίδης είπε:
«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την παραχώρηση
μιας άδειας για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου καζίνο–θερέτρου,
integrated casino resort, όπως είναι
η διεθνής ορολογία, στην Κύπρο.
Αυτή είναι η βασική θέση της μελέτης διεθνούς οίκου στον οποίον
είχε ανατεθεί η διεξαγωγή σχετικής
εμπεριστατωμένης μελέτης, και η
σημερινή απόφαση βασίστηκε στη
συγκεκριμένη μελέτη. Η διαδικασία
παραχώρησης της άδειας θα αρχίσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί σε
δώδεκα μήνες. Με ταχύτατους ρυθμούς διότι η οικονομία το χρειάζεται.
Το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ως
απολύτως απαραίτητο όπως προσληφθούν εξωτερικοί σύμβουλοι με
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
για όλα τα στάδια της διαδικασίας,
μέχρι και το τελικό στάδιο της υπο-

γραφής της άδειας για ανάπτυξη καζίνο-θερέτρου (casino development
license) με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.
Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να
έχουμε μια αξιόπιστη διεθνή διαδικασία που θα προσελκύσει διεθνές

επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός καζίνο resort στην Κύπρο».
Ερωτηθείς αν στη μελέτη που έγινε για τη δημιουργία καζίνο υπάρχει
εισήγηση για συγκεκριμένη επαρχία
όπου θα ανεγερθεί το καζίνο, ο κ.

3

Στυλιανίδης είπε ότι το θέμα αυτό είναι ακόμη υπό μελέτη από πλευράς
Υπουργικού Συμβουλίου.
Πρόσθεσε ότι όταν δρομολογηθεί
η διαδικασία των προσφορών τότε
όλα θα είναι γνωστά, σημειώνοντας
ότι η διαδικασία θα είναι γρήγορη
(fast-track).
«Η τουριστική ανάπτυξη του τόπου
χρειάζεται επειγόντως καζίνο, και
μάλιστα καζίνο με προδιαγραφές
ανάλογες με τα μεγάλα καζίνο που
υπάρχουν σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Στυλιανίδης είπε: «Αφού εξαγγελθεί η
όλη μελέτη για την προσφορά θα
περιλαμβάνει και χρονοδιαγράμματα
για το πότε θα λειτουργήσει το καζίνο. Η Κυβέρνηση, επιμένοντας στους
δώδεκα μήνες για τη διαδικασία προσφορών με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, δείχνει την πολιτική
βούληση που έχει για να κινηθεί τάχιστα σε αυτόν τον τομέα».
Πρόσθεσε επίσης ότι το καθοριστικό
και η πολιτική εξαγγελία είναι ότι με
τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ξεκινά σήμερα η
διαδικασία που αφορά τη δημιουργία
καζίνο στην Κύπρο.

4

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

μικρά
Το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών συνεβλήθη με
πρόγραμμα του γραφείου
για την εναρμόνιση της
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας του
Γραφείου Εναρμόνισης της
Εσωτερικής Αγοράς (OHIM) με
το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, ο Κλάδος
Πνευματικής και Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας έχει συμβληθεί
από την 1η Ιουλίου 2013 με το
εργαλείο έρευνας «TM View» που
παρέχεται από το συγκεκριμένο
Γραφείο. Ως αποτέλεσμα, μέσω
του συγκεκριμένου εργαλείου, το
Τμήμα θα παρέχει στο διαδίκτυο τα δεδομένα των εθνικών
εμπορικών σημάτων στην κοινή
πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.
Η πιο πάνω ενσωμάτωση επιτεύχθηκε μετά από συνεργασία του
OHIM και του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
του Τμήματος.
Ο συνολικός αριθμός των γραφείων που συμμετέχουν μέχρι
σήμερα στο πρόγραμμα «TM
View» ανέρχεται σε 29, περιλαμβανομένων και χωρών που δεν
είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως η Νορβηγία και το
Μεξικό.
Με τη συμμετοχή των χωρών
αυτών και σχεδόν όλων των
Ευρωπαϊκών Γραφείων, συμπεριλαμβανομένης και της Κροατίας,
το εργαλείο «TM View» έχει
καταστεί μια κοινή πλατφόρμα
που περιλαμβάνει μια τεράστια
βάση δεδομένων αναφορικά με
τα στοιχεία σχεδόν 11 εκατομμυρίων εμπορικών σημάτων,
καλύπτοντας παράλληλα και μια
μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια.
Το «TM View» έχει καταστεί
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
αναζήτησης / πληροφόρησης
και σημαντικό βοήθημα για τον
εμποροβιομηχανικό κόσμο, και
όχι μόνο.
Από τις 13 Απριλίου 2013,
ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του «TM View», έχουν
γίνει σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια έρευνες από χρήστες 196
διαφορετικών χωρών, με τους
Ισπανούς, Γερμανούς και Ιταλούς
ανάμεσα στους πιο συχνούς
επισκέπτες.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.tmview.europa.eu.
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Χαλαρώσεις και διευκολύνσεις ζητά το ΚΕΒΕ
σε οφειλές επιχειρηματιών προς το κράτος
΄Εγγραφο του Eπιμελητηρίου στους αρμόδιους υπουργούς

Σ

τήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής οφειλών προς το κράτος
ζήτησε το ΚΕΒΕ από την Κυβέρνηση ως κρατική συμβολή για
αποφυγή πτωχεύσεων των επιχειρήσεων στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Έγγραφο του ΚΕΒΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού, Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τονίζει ότι σε μια περίοδο
που η οικονομία του τόπου βρίσκεται στο ναδίρ με συνεπακόλουθο η ίδια κατάσταση να επικρατεί και στα οικονομικά και όχι
μόνο αποτελέσματα των επιχειρήσεων, το ΚΕΒΕ αποτείνετε
σ’ αυτούς με την παράκληση όπως επιδειχθεί η απαραίτητη
κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος.
Επισημαίνει το ΚΕΒΕ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί η
επιχειρηματική κοινότητα του τόπου σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς καθώς το όφελος από την επιβίωση
των επιχειρηματικών μονάδων είναι κατά πολύ επωφελέστερο
για την οικονομία της χώρας μας παρά να πτωχεύσουν και
να κλείσουν (βλέπε απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση ΑΕΠ,
απώλεια εσόδων από φορολογίες κλπ).
Μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες καθ’ όλα αξιόπιστοι, αξιόλογοι, εργατικοί και καινοτόμοι, αναφέρει το ΚΕΒΕ, παρόλο που
αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους και δεν έχουν πρόθεση αποφυγής εκπλήρωσης τους προς το κράτος (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΦΠΑ,
Φόρο Εισοδήματος κλπ) αδυνατούν παντελώς, εκ των πραγμάτων, να διευθετήσουν τις οφειλές τους αυτές.
Το ΚΕΒΕ επισύρει την προσοχή στη σημερινή πραγματικότητα
στην οποία αρκετές επιχειρήσεις πτωχεύουν η μια μετά την
άλλη. Οι απολύσεις προσωπικού και οι πλεονασμοί ακολου-

θούν ένα φρενήρη ρυθμό, και οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είναι μηδενικές. Ακόμη και με τη μεγαλύτερη δυνατή
συρρίκνωση του προσωπικού τους η ζήτηση των προϊόντων ή
υπηρεσιών τους κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα εισοδήματα τους είναι εξ ίσου μειωμένα.
Πέραν των πιο πάνω δυσκολιών, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης ως απόρροια των δυσκολιών
και των περιοριστικών μέτρων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό
σύστημα της χώρας, γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις διάφορες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Για τους πιο πάνω σημαντικότατους λόγους το ΚΕΒΕ αιτείται
την παροχή διευκολύνσεων και χαλαρώσεων σε επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν τα πιο πάνω σοβαρότατα προβλήματα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους αλλά
και των σχετικών νομοθεσιών.
Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ ζητά:
Επίδειξη περισσότερης κατανόησης και ανοχής από το κράτος
μέσω της επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής των οφειλών τους, την διευθέτηση σταδιακής αποπληρωμής πάνω σε μηνιαία βάση καθώς επίσης και ακύρωση τυχόν
χρεωστικών επιτοκίων ή και άλλων τιμωριτικών επιβαρύνσεων
και διώξεων. ΄Αποψη του ΚΕΒΕ είναι ότι η προσφυγή σε ένδικα
μέσα θα πρέπει να αποτελεί την υστάτη λύση και μόνο στις
περιπτώσεις που αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα αρνούνται
να συνεργαστούν και να ανταποκριθούν σε ένα συμφωνημένο
και ρεαλιστικό πρόγραμμα αποπληρωμών.
Εκφράζουμε βεβαιότητα ότι θα επιδειχθεί κατανόηση και θα
υπάρξει άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημα του ΚΕΒΕ και
γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου.

Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΚΕΒΕ σε θέματα επικαιρότητας
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας και τη Μονάδα Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει στις 9
Οκτωβρίου επιμορφωτικό πρόγραμμα
με θέμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
», για να εφοδιάσει και προεκτείνει τις
γνώσεις των συμμετεχόντων σε θεμελιώδη θέματα Λογιστικής. Στόχος είναι
οι συμμετέχοντες που δεν έχουν γνώσεις λογιστικής να αποκτήσουν ικανότητα να αξιολογούν και να ενεργούν με
αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη
αποδοτικότητα, για την οποία η γνώση
και αντίληψη της Λογιστικής είναι πολύ
κρίσιμη για οποιονδήποτε οργανισμό,
για να προγραμματίζει την κατάρτιση
της διευθυντικής ομάδας ώστε να διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την
επιτυχία.
Το πρόγραμμα, στο οποίο θα διδάξει ο
Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Χρίστος
Ιωάννου απευθύνεται σε όλους τους
επαγγελματίες, γενικούς διευθυντές,
διευθυντές τμημάτων, βοηθούς διευθυντές, τμηματάρχες οι οποίοι θέλουν να
ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα
Λογιστικής.
Αιτήσεις συμμετοχής να αποσταλούν
στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38
& Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509
Λευκωσία , Τηλ. 22889840, Φαξ:
22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.
org.cy το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
07 Οκτωβρίου 2013.

To KEBE σε συνεργασία με τα ΕΒΕ
Λευκωσίας και Λεμεσού και τη Μονάδα
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου διοργανώνουν στις 26 Σεπτεμβρίου στη
Λεμεσό και στις 3 Οκτωβρίου στη Λευκωσία το πρόγραμμα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ» το οποίο
θα καλύψει την ανάγκη κατάρτισης για
καλύτερη διαχείριση οφειλών έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται συνεχής ρευστότητα
προς την επιχείρηση.
Το πρόγραμμα, στο οποίο θα διδάξει ο
Κύπριος εμπειρογνώμονας κ.Άδωνης
Αναστασίου απευθύνεται σε Υπεύθυνους λογιστηρίου, οικονομικούς διευθυντές, νομικούς, λογιστές, διευθυντές
πωλήσεων, επιχειρηματίες, account
managers, πωλητές και όλοι όσους
έχουν την υπευθυνότητα είσπραξης
οφειλών από πελάτες.
Δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα στη Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Τ.Θ.
55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ. 25877350,
Φαξ. 25661655, το αργότερο μέχρι την
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 και για το
πρόγραμμα στη Λευκωσία στο ΚΕΒΕ,
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη
3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία , Τηλ.
22889840, Φαξ: 22668630, e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου
2013.
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας και τη Μονάδα Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου, στις 25 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία το πρόγραμμα «ΠΩΣ
ΝΑ ΗΓΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
για καθοδήγηση στις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς μέσω αυτής της
πρωτοφανούς για τα κυπριακά δεδομένα οικονομικής κρίσης; Για διάφορους τρόπους αντιμετώπισης όπως η
υπερβολική, η υποβαθμισμένη και η
προληπτική αντίδραση.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσει ο εμπειρογνώμονας Elie Wakil
στην Ελληνική γλώσσα, απευθύνεται
σε ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και
Υποδιευθυντές τμημάτων και γενικά σε
επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων
και οργανισμών που έχουν υπεύθυνη
θέση στα θέματα διαχείρισης οικονομικών θεμάτων, στρατηγικού σχεδιασμού
καθώς και ανθρώπινου δυναμικού. Δηλώσεις συμμετοχής να αποσταλούν
στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38
& Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509
Λευκωσία, Τηλ.
22889840, Φαξ:
22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.
org.cy το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
23 Σεπτεμβρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες για όλα
τα προγράμματα από τον υπεύθυνο
των προγράμματων κ. Χρίστο Ταντελέ,
Ανώτερο Λειτουργό στο ΚΕΒΕ, Τηλ.
22889840.
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Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, Ή ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΣΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002
(ΝΟΜΟΣ 177(I)/2002- ΟΔΗΓΙΑ 97/80/ΕΚ και 75/117/ΕΟΚ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Β΄ ΜΕΡΟΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
τον έλεγχο του.
(i) παρεμποδίζει τους επιθεωρητές και τα μέλη της
VIII. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιτροπής Έρευνας κατά την εκτέλεση των
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ
Χ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΗκαθηκόντων τους ή κατά την άσκηση των εξουΟι Επιθεωρητές και η Επιτροπή Έρευνας για σκοπούς
ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
σιών τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή
σύγκρισης λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που αφορούν α. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση των
(ii) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο
το πεδίο σύγκρισης σε συγκεκριμένη επαγγελματική
διαφορών που προκύπτουν με αφορμή την εφαρχρονικό διάστημα οποιοδήποτε αρχείο ή έγκατηγορία ή τομέα οικονομικής δραστηριότητας και,
μογή του παρόντος Νόμου έχει το Δικαστήριο Εργραφο απαιτείται να παρουσιαστεί ενώπιον του
ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη:
γατικών Διαφορών.
επιθεωρητή ή της Επιτροπής Έρευνας, ή
α. τη φύση των καθηκόντων
β. Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού
(iii) παραλείπει να δώσει μέσα σε εύλογο χρονικό
β. το βαθμό ευθύνης
Δικαστηρίου και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι
διάστημα πληροφορίες που του ζητήθηκαν
γ. προσόντα και δεξιότητες
προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαιώματος σε
από τους επιθεωρητές ή από την Επιτροπή
δ. απαιτήσεις που έχουν σχετικά με φυσικά ή πνευεύλογη αποζημίωση, το αρμόδιο Επαρχιακό ΔικαΈρευνας, ή δίνει εν γνώσει του πληροφορίες
ματικά προσόντα όπως ικανότητες και την καταστήριο επιδικάζει στον δικαιούχο το μεγαλύτερο
που είναι αναληθείς, λανθασμένες ή ατελείς,
βαλλόμενη προσπάθεια.
από τα δύο ποσά:
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καε. συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η εργασία
(i) την επιδικαστέα εύλογη αποζημίωση που καταδίκης του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις
στ. κατά πόσο οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με
θορίζεται δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρμήνες ή με πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες
την εκτελούμενη εργασία ή τους όρους υπό τους
θρου 146 του Συντάγματος.
ή και τις δύο ποινές μαζί.
οποίους εκτελείται ή εργασία είναι μικρής σημα(ii) ολόκληρη τη θετική ζημιά και χρηματική ικασίας σε σχέση με το σύνολο της εργασίας που
νοποίηση για την τυχόν ηθική βλάβη του ενά- XI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙεκτελείται, ή κατά πόσο η συχνότητα με την οποία
γοντος που προκλήθηκαν από την απόφαση,
ΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
παρουσιάζονται οι διαφορές δεν επηρεάζει το σύπράξη ή παράλειψη η οποία κηρύχθηκε άκυρη Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Νόμου δεν
νολο της εργασίας.
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν ως προϋπό146 του Συντάγματος. Στο επιδικαζόμενο θεση της ευθύνης του παραβάτη ή / και του δικαιώIX. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
αυτό ποσό προστίθεται και νόμιμος τόκος από ματος για αποζημίωση ή άλλη θεραπεία ένα ελάχιστο
ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
την ημερομηνία που επήλθε η εν λόγω ζημιά ή διάστημα απασχολήσεως ή ελάχιστον αριθμό ωρών
α. Οι Επιθεωρητές και τα μέλη της Επιτροπής Έρευ/ και βλάβη και έως την πλήρη καταβολή της εργασίας του εργοδοτούμενου, ούτε διατάξεις που
νας χειρίζονται ως απόρρητο κάθε θέμα και κάθε
αποζημιώσεως.
θέτουν ανώτατο όριο αποζημίωσης. Κάθε τέτοια
πληροφορία που περιήλθε σε γνώση τους κατά τη γ. Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών επιδικάζει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου κρίδιεκπεραίωση του έργου τους. Εάν οποιοσδήποτε,
δίκαιη και εύλογη αποζημίωση, η οποία καλύπτει νεται άκυρη, ενώ το ποσό της αποζημίωσης που εκδιείτε μέλος της επιτροπής είτε επιθεωρητής, πατουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζημιά και περι- κάζεται σε κάθε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου,
ραβεί την υποχρέωση αυτή, το πρόσωπο που έχει
λαμβάνει και χρηματική ικανοποίηση για τυχόν ηθι- καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.
υποστεί ζημιά έχει δικαίωμα σε αποζημιώσεις.
κή βλάβη του αιτητή, που προκλήθηκε από τον
β. Κάθε πρόσωπο που κατά την άποψη του θίγεται
παραβάτη, συν τον νόμιμο τόκο από την ημερο- XII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
από παράβαση του παρόντος Νόμου δικαιούται
μηνία παραβάσεως έως την πλήρη καταβολή της α. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανοπροστασίας από τους Επιθεωρητές και κάθε άλλο
αποζημιώσεως.
νισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάλειτουργό όπως επίσης και να διεκδικεί τα δικαι- δ. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της υποπαραξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση κάθε
ώματα του ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
γράφου (γ), παράγραφος II, είναι ένοχος αδικήμαθέματος το οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί με
Για την παρέμβαση του Επιθεωρητή ή άλλου λειτος και θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι τέσσερις
Κανονισμούς.
τουργού αρκεί να επικαλεστεί ο παραπονούμενος
χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι έξη μήνες ή και β. Οι κανονισμοί μπορούν:
πραγματικά περιστατικά από τα οποία να τεκμαίμε τις δύο ποινές.
(i) να ρυθμίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα
ρεται παράβαση του Νόμου, ενώ στο Δικαστήριο ε. Αν το αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο
των επιθεωρητών και άλλων λειτουργών που
απαιτείται ή χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέή οργανισμό, ένοχοι θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωορίζονται, και
σου για την απόδειξη των ισχυρισμών του αντιδίπος του, ο οποίος θα τιμωρείται σύμφωνα με το
(ii) να παραβλέπουν αδικήματα και ποινές σε πεκου του.
(δ) της παρούσας παραγράφου, καθώς και το νορίπτωση παράβασης των κανονισμών που εκγ. Αν ο διάδικος (παραπονούμενος) επικαλεστεί και
μικό πρόσωπο ή ο οργανισμός, που θα τιμωρείται
δίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
αποδείξει πραγματικά περιστατικά από τα οποία
μόνο με πρόστιμο μέχρι επτά χιλιάδες λίρες.
τεκμαίρεται ή παράβαση, το Δικαστήριο υποχρε- Αν το αδίκημα διαπράττεται από βαριά αμέλεια επι- XIII. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ώνει τον αντίδικο του (κατηγορούμενο) να αποδεί- βάλλεται πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες. Στην Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου
ξει ότι δεν υπήρξε καμιά παράβαση του παρόντος περίπτωση νομικού προσώπου, ένοχοι θα είναι οι νό- 2003.
Νόμου. Σε περίπτωση που ο αντίδικος δεν υπο- μιμοι εκπρόσωποι του οι οποίοι, εφόσον αποδειχθεί
δείξει την έλλειψη της παραβάσεως, αυτή θεωρεί- η συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή τους, θα τιμωται αποδεδειγμένη. Για να προσδιοριστεί ή έκτα- ρούνται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, ενώ
ση των συνεπειών της παράβασης, το Δικαστήριο το νομικό πρόσωπο θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι
διατάσσει τον αντίδικο να παρουσιάσει ενόρκως τέσσερις χιλιάδες λίρες.
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
όλα τα στοιχεία που είναι στην κατοχή του ή υπό στ. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:
ΤΗΛ. 22889880

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.

Ενημέρωση για
εργασιακά θέματα
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της πρωτοποριακής του εμπλοκής στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας
πιστό στην δέσμευση του να πληροφορεί και να καθοδηγεί ορθά τα
μέλη του στο τομέα των εργασιακών σχέσεων συνεχίζει και στην
παρούσα έκδοση τη μόνιμη στήλη
η οποία αποσκοπεί στην έγκυρη
ενημέρωση των εργοδοτών και των
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων για τα εργασιακά θέματα.
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Εμπεριστατωμένες εισηγήσεις υπέβαλε το ΚΕΒΕ για το περίγραμμα εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής για αξιοποίηση πόρων από τα Ταμεία ΕΕ
Σ

υγκεκριμένες εισηγήσεις έχει καταθέσει το
ΚΕΒΕ για το Περίγραμμα Εθνικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής 2014-2020 με στόχο την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία.
Τις εισηγήσεις του το ΚΕΒΕ απέστειλε στο Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού σε απάντηση
επιστολής του με την οποία κοινοποιήθηκε στο Επιμελητήριο το Προσχέδιο Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
Μετά από προσεκτική μελέτη το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι το
Προσχέδιο όντως λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες
που τίθενται μέσω της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 για
μια Έξυπνη, Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς ανάπτυξη
και το οποίο αποτελεί μεταξύ άλλων το πλαίσιο αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για την περίοδο 2014-2020.
Επισημαίνει όμως το ΚΕΒΕ ότι το Περίγραμμα εκπονήθηκε πριν την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης
και τη λήψη των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup
που ανέτρεψαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά
δεδομένα της Κύπρου και επέφεραν νέες ανάγκες και
προτεραιότητες που συνοψίζονται στα εξής:
• Ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας και των επιχειρήσεων μέσα από ένα
ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας της Κυπριακής οικονομίας με έμφαση σε
υφιστάμενους τομείς που παρουσιάζουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα αλλά και στον εντοπισμό νέων τομέων/δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν.
• Ανάγκη για παροχή ρευστότητας με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων αφού η αγορά έχει κυριολεκτικά
στερέψει λόγω των περιοριστικών μέτρων αλλά και
του κουρέματος στις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της
χώρας.
• Ανάγκη για εξωστρέφεια των Κυπριακών επιχειρήσεων αφού η Κυπριακή αγορά βρίσκεται σε ύφεση και
δεν αναμένεται να ανακάμψει σύντομα.
• Ανάγκη για περισσότερη έμφαση στις έννοιες «επιχειρηματικότητα» και «καινοτομία».
• Ανάγκη για πρόσθετη στήριξη, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν το φάσμα
του οριστικού τερματισμού των δραστηριοτήτων
τους.
• Ανάγκη για αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξανόμενης ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής ανεργίας
η οποία λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.
• Ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας και εφαρμογή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Στα πλαίσια των πιο πάνω αναγκών και προτεραιοτήτων
το ΚΕΒΕ προτείνει, τα ακόλουθα, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο:
• Δημιουργία Εγγυοδοτικού οργανισμού / Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ).
• Ενθάρρυνση της δημιουργίας εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου.
• Ενθάρρυνση του θεσμού των «επιχειρηματικών αγγέλων».
• Ενθάρρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των καινοτόμων και εκείνων
που ασχολούνται με την παραγωγή παραδοσιακών /
γηγενών προϊόντων ψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
• Προώθηση του θεσμού των «συστάδων επιχειρήσεων» (clustering) και της έννοιας του «branding» για
επιλεγμένους κλάδους και προϊόντα.
• Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα
της νεανικής επιχειρηματικότητας τόσο μέσω της παροχής χρηματοδότησης όσο και μέσω της ανάλογης

εκπαίδευσης και καθοδήγησης (mentoring).
• Ενθάρρυνση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της
επιχειρηματικής διεργασίας αλλά και ενθάρρυνση της
δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Προώθηση της μείωσης των εξόδων λειτουργίας των
επιχειρήσεων, των εξοικονομήσεων και της μείωσης
της σπατάλης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε
δράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια (ενεργειακή
απόδοση κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α.)
• Προώθηση της έρευνας και ιδιαίτερα της εφαρμοσμένης έρευνας και στην κατεύθυνση αυτή της
στενότερης συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ
ερευνητικών ιδρυμάτων (περιλαμβανομένων και των
πανεπιστημίων) και των επιχειρήσεων.
• Σύσταση γραφείων διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας για μεγαλύτερη
διασύνδεση των αναγκών των επιχειρήσεων με την
αγορά εργασίας, τη σύζευξη των αναγκών των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό και των ανέργων, την
τροχιοδρόμηση των αναγκαίων προγραμμάτων για
απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων από τους άνεργους και γενικότερα τη μείωση της ανεργίας.
• Έμπρακτη προώθηση των ξένων επενδύσεων ιδιαίτερα σε νέους καινοτόμους τομείς και σε τομείς που θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα
θα μεταφέρουν τεχνογνωσία και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι σε ό,τι αφορά το προσχέδιο Περιγράμματος σε γενικές γραμμές είναι σύμφωνο με το περιεχόμενο του αφού αυτό είναι ευθυγραμμισμένο τόσο
με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσο και
τις θεματικές ενότητες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι πόροι που θα διατεθούν στα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020 από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Εκφράζει ταυτόχρονα το Επιμελητήριο ότι θα δοθεί η
αναγκαία ευελιξία στην Κυπριακή Δημοκρατία έτσι που
το τελικό Περίγραμμα που θα ετοιμαστεί να λαμβάνει
επίσης σοβαρά υπόψη και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον τόπο μας τόσο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και ιδιαίτερα από τις αποφάσεις του
Eurogroup και την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόϊκα. Οι θέσεις και προτάσεις μας στην

κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω.
Το ΚΕΒΕ έχει επίσης την ισχυρή άποψη ότι θα πρέπει
να καταβληθούν εντονότατες προσπάθειες για αύξηση
των ποσών που θα λάβει η Κύπρος σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση του ποσοστού της συγχρηματοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά αλλαγή της
ταξινόμησης της Κύπρου ως «Περισσότερο Αναπτυγμένη Περιφέρεια». Πέραν της δύσκολης κατάστασης στην
οποία έχουμε περιέλθει συνεπεία των αποφάσεων του
Eurogroup, στοιχεία που συνηγορούν στο διαφορετικό
χειρισμό της χώρας μας είναι ο νησιώτικος της χαρακτήρας, η μακρινή της απόσταση από τα υπόλοιπα κράτη
– μέλη αφού στην ουσία είμαστε το νοτιοανατολυκότερο
άκρο της Ε.Ε. και ως εκ τούτου η μη συμμετοχή της σε
πολλά από τα διευρωπαϊκά δίκτυα.
Τονίζεται παράλληλα πως το ΚΕΒΕ αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην ανάγκη όπως στη νέα Προγραμματική
περίοδο διοχετευτούν αυξημένα ποσά σε δράσεις και
ενέργειες που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με
την τρέχουσα περίοδο. Στόχος όλων πρέπει να είναι η
μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων με την
ενεργό εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, αφού οι επιχειρήσεις το βασικότερο σχήμα μέσα από το οποίο θα επέλθει
η ανάπτυξη της οικονομίας και η μείωση της ανεργίας.
Αναλυτικότερα οι θέσεις μας σε σχέση με το προσχέδιο
του Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
2014-2020 έχουν ως εξής:
1. Στρατηγικός Στόχος: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Προώθηση Έξυπνης Ανάπτυξης
• Συμφωνούμε με την ανάγκη προώθησης της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
• Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στην εφαρμοσμένη έρευνα.
• Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στην
προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.
• Οι ευρυζωνικές υποδομές και οι ευρυζωνικές συνδέσεις με χαμηλό κόστος, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-commerce and
e-business), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελούν προτεραιότητα για
τις επιχειρήσεις.
• Λόγω των περιορισμένων πόρων των Διαρθρωτικών
Ταμείων θα πρέπει να εξεταστούν / συνυπολογιστούν
οι δυνατότητες που θα προσφέρονται μέσα από το
Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 έτσι που να μην
υπάρξουν επικαλύψεις και να ενθαρρυνθεί η χρήση
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του Προγράμματος από τις Κυπριακές επιχειρήσεις.
• Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ θεωρούμε πως πολύ πιο επιτακτική
ανάγκη για τα επόμενα χρόνια θα είναι η διευκόλυνση
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης,
η μείωση του κόστους δανεισμού, η αύξηση της παραγωγικότητας τους και επίσης η παραγωγή και προσφορά διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών
με εξαγωγικές προοπτικές.
• Τομείς που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής
είναι ο τουρισμός, τα παραδοσιακά / γηγενή προϊόντα,
η γεωργία (με έμφαση στην καινοτομία), η βιομηχανία,
η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία και οι τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών.
• Εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις είναι οι παρεμβάσεις
στην κατεύθυνση της στήριξης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
• Η διεθνοποίηση των ΜΜΕ, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η εξωστρέφεια είναι τομείς ιδιαίτερης
σημασίας ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες
που παρουσιάζονται στην εγχώρια αγορά οι οποίες
οφείλονται στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο λόγω Μνημονίου και αποφάσεων
του Eurogroup.
2. Στρατηγικός Στόχος 2: Διασφάλιση Αειφόρου
Ανάπτυξης
• Συμφωνούμε πως ο τομέας της ενέργειας είναι αναμφίβολα ο κατ’ εξοχήν τομέας προτεραιότητας τόσο
όσον αφορά την αξιοποίηση του φυσικού αερίου όσο
και όσον αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε τις πλείστες
όσες παρεμβάσεις αναφέρονται στο Περίγραμμα με
την επιφύλαξη όμως πως όσον αφορά την αξιοποίηση
του φυσικού αερίου θα πρέπει να εξευρεθούν πόροι
και πηγές χρηματοδότησης εκτός των διαρθρωτικών
ταμείων λόγω του ύψους των επενδύσεων που απαιτούνται.
• Θεωρούμε επίσης σημαντικές τις παρεμβάσεις που
προνοούνται για τη διαχείριση αποβλήτων και την
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές η οποία αν γίνει
σωστά μπορεί να δημιουργήσει και νέες επενδυτικές
ευκαιρίες.
• Η επέκταση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών

ΘΕΜΑ

αλλά και η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών είναι επίσης σημαντικοί τομείς
παρέμβασης.
3. Στρατηγικός Στόχος: Προώθηση της Απασχόλησης και Ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς
• Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η καταπολέμηση της
ανεργίας προέρχεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη η
οποία δημιουργεί με τη σειρά της νέες θέσεις εργασίας.
• Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ιδιαίτερα τις παρεμβάσεις που αφορούν προγράμματα κατάρτισης
των ανέργων και την προώθηση της συμφιλίωσης της
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
• Σε σχέση με τον άξονα που αφορά την επένδυση
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη
δια βίου μάθηση, το ΚΕΒΕ θεωρεί ως ιδιαίτερα χρήσιμες τις παρεμβάσεις που αφορούν την προσαρμογή
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
• Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρεί επίσης το ΚΕΒΕ τις παρεμβάσεις που αφορούν την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων,
αφού αναμφίβολα οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν
μεταξύ άλλων και στη μείωση της ανεργίας.
• Όσον αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης το
ΚΕΒΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης και αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων των δημοσίων Τμημάτων και Υπηρεσιών προς όφελος φυσικά των επιχειρήσεων και των
πολιτών.
Γίνεται τέλος ειδική αναφορά στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αφού όπως είναι γνωστό το ΚΕΒΕ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα στον τομέα
αυτό και ως εκ τούτου διαθέτει σημαντική εμπειρία που
του επιτρέπει να υποβάλλει εμπεριστατωμένες θέσεις
και απόψεις. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις συνέπειες
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει
σε μεγάλο βαθμό τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά πολύ πιο
έντονα τις χώρες της νότιας Ευρώπης και γενικότερα του
Μεσογειακού χώρου πιστεύουμε ότι οι προτεραιότητες
πρέπει να περιλαμβάνουν τους εξής θεματικούς τομείς:
• Εξωστρέφεια και δικτύωση επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων των συστάδων επιχειρήσεων – clusters).
• Εκπαίδευση / κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων
ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας και
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καινοτομίας.
• Δράσεις στον τομέα της ενέργειας (ενεργειακή απόδοση, μείωση εκπομπών, εξοικονόμηση ενέργειας,
εναλλακτικές / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
• Δράσεις στον τομέα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω επιχειρηματικών μοντέλων που
θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επιχειρηματική αριστεία, την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση
της σπατάλης, την εξοικονόμηση και ορθολογιστική
αξιοποίηση των πόρων.
• Δράσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.
Το Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι οι πιο πάνω απόψεις του
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο όσον αφορά την τελική διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
της χώρας μας για την περίοδο 2014-2020 ως επίσης
και σε σχέση με τη διαμόρφωση των προγραμματικών
εγγράφων της Κύπρου για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την ίδια περίοδο. (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Επιχειρησιακά
Προγράμματα).
Παράλληλα έχουν υποβληθεί απόψεις σε σχέση με τις
νέες ανάγκες και προτεραιότητες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και
ευελπιστούμε πως και αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ιδιαίτερα όσον αφορά την ετοιμασία του Τριετούς
Προγράμματος Δράσης για την κρίσιμη περίοδο 20142016.
Το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα
διέπει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων την περίοδο 2014-2020 δεν έχει
πάρει ακόμα την τελική του μορφή, γι’ αυτό θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν είχαμε την ευκαιρία να υποβάλουμε επιπρόσθετα σχόλια και απόψεις όταν το νομοθετικό
πλαίσιο ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα δεν στην περίπτωση που
θα υπάρξουν σημαντικές προσθήκες ή / και διαφοροποιήσεις.
Επισημαίνεται όμως ιδιαίτερα μια άκρως ανησυχητική
πρόνοια που έχει εντοπισθεί στην πρόταση Κανονισμού
περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το ΕΤΠΑ
και συγκεκριμένα το άρθρο 18 που αφορά τις δαπάνες
προσωπικού.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύναται να υπολογίζονται ως ένα κατ’
αποκοπή ποσό ύψους έως το 15% των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω
πράξης. Αν αυτό σημαίνει πως οι δαπάνες προσωπικού
δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του ύψους του προϋπολογισμού μιας πρότασης και νοουμένου ότι τα έργα
που υλοποιούνται στα Προγράμματα αυτά δεν έχουν
κατά κανόνα μεγάλο προϋπολογισμό σε υποδομές αλλά
αφορούν ως επί το πλείστο άυλες ενέργειες, τότε είναι
σίγουρο πως θα επηρεαστεί αρνητικά η υποβολή αξιόλογων προτάσεων θέτοντας σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας.
Το ΚΕΒΕ προσδοκά πως το Γραφείο Προγραμματισμού
ως η αρμόδια αρχή τόσο για την Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική αλλά και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο
2014-2020 θα λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις, απόψεις
και παρατηρήσεις του ΚΕΒΕ και θα διαμορφώσει ανάλογα τα τελικά κείμενα έτσι που να εξυπηρετούνται στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των Κυπριακών
επιχειρήσεων και γενικότερα οι αναπτυξιακές ανάγκες
του τόπου. Αναμένουμε επίσης ότι θα έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε πολύ πιο συγκεκριμένες απόψεις
και εισηγήσεις στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που θα
ακολουθήσουν ως επίσης και της συμμετοχής μας στην
Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο.
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μικρά
Εκλογή Παγκύπριου
Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου
(ΣΚΕΚ)
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου η Παγκύπρια συνεδρία του Δ. Συμβουλίου, μετά
τις Επαρχιακές Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), η οποία
εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου για την επόμενη διετία 2013 –
2015.
Το νέο παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο,
καταρτίστηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:
Mαρίνος Κυναιγείρου
Πρόεδρος
Σολομών Κουρουκλίδης Α’Αντιπρόεδρος
Άγγελος Γεωργίου
Β’Αντιπρόεδρος
Ηρόδοτος Ηροδότου
Ταμίας
Ανδρέας Χαραλάμπους
Γραμματέας
Κώστας Παστελλάς
Μέλος
Ηλίας Αθανασίου
Μέλος
Χριστάκης Τοφή
Μέλος
Πέτρος Χριστοδουλίδης
Μέλος
Ιάκωβος Ιακωβίδης
Μέλος
Χρυσόστομος Ζακχαίος
Μέλος
Φίλιππος Γρηγορίου
Μέλος
Νίκος Ε.Ταλιώτης
Μέλος
Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών,
έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κώστας Παστελλάς
Πρόεδρος
Aνδρέας Χαραλάμπους
Αντιπρόεδρος
Άγγελος Γεωργίου
Γραμματέας
Ηρόδοτος Ηροδότου
Tαμίας
Ευριπίδης Λεμονάρης
Μέλος
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ
Ηλίας Αθανασίου
Πρόεδρος
Χριστάκης Ταφή
Aντιπρόεδρος
Πέτρος Χριστοδουλίδης
Tαμίας
Έλενα Νεάρχου
Γραμματέας
Σολομών Κουρουκλίδης
Μέλος
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μαρίνος Κυναιγείρου
Πρόεδρος
Άκης Ιακωβίδης
Aντιπρόεδρος
Χρυσόστομος Ζακχαίος
Tαμίας
Aδάμος Παλουρτής
Γραμματέας
Δαυίδ Σπύρου
Μέλος
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΦΟΥ
Φίλιππος Γρηγορίου
Πρόεδρος
Νίκος Ταλιώτης
Αντιπρόεδρος
Αντώνης Μηλιατός
Ταμίας
‘Αννα Κωνσταντίνου
Γραμματέα
Νάταλυ Φ.Αλεξίου
Μέλος
Ο Σύνδεσμος ο οποίος λειτουργεί κάτω
από το ΚΕΒΕ διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι
θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών του
ειδικά σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές για
την οικονομία διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις στο τομέα των
ακινήτων και για την άμεση επανεκκίνηση
της οικονομίας και δια μέσου της Κυπριακή Κτηματαγορά.
Το νέο Δ. Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα μετά τις 28.9.2013.
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Παραχώρηση φορολογικής αμνήστευσης σε όσους
επαναπατρίσουν κεφάλαια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
Σ

τη σημερινή του συνεδρία υπό
την προεδρία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την
παραχώρηση φορολογικής αμνήστευσης σε όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2013.
Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της συνεδρίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Χρήστος Στυλιανίδης είπε: «Για σκοπούς
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και
ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω των
έκτακτων αναγκών στην οικονομία, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την παραχώρηση φορολογικής αμνήστευσης σε όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Η φορολογική αμνήστευση δεν θα είναι
καθολικής ισχύος, διότι η Κυβέρνηση
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα φοροδιαφυγής, και θα παραχωρείται:
1. Για σκοπούς άμεσης και μετρήσιμης
επένδυσης.
2. Για εξόφληση υποχρεώσεων προς τα
τραπεζικά ιδρύματα ή προς το κράτος.
3. Για μακροχρόνιες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (με διάρκεια πέντε
χρόνων κατάθεσης).
4. Για αγορά κρατικών ομολόγων.
Όσοι λάβουν φορολογική αμνήστευση
θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής φόρου εισοδήματος.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών και τα
αρμόδια Τμήματα, όπως είναι το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων, να ετοιμάσουν
σχετικό νομοσχέδιο και να το παρουσιάσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ει δυνατόν το επόμενο δεκαπενθήμερο».
Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Στυλιανίδης είπε: «Υπάρχουν συγκεκριμένα

κριτήρια για τη φορολογική αμνήστευση
με ειδική ευαισθησία σε θέματα φοροδιαφυγής και γι’ αυτό, σε συνεννόηση
με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
θα επιταχυνθούν διαδικασίες που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής».
Πρόσθεσε επίσης: «Πάρα πολλές χώρες
που βρέθηκαν σε οικονομική κρίση αξιοποίησαν αυτό το μέτρο (αμνήστευση),
βέβαια πάντοτε στο πλαίσιο κάποιων
κριτηρίων που δεν θα δημιουργούν την
αίσθηση ότι ο καθένας μπορεί να μην
πληρώνει τους φόρους του διότι θα
υπάρχει φορολογική αμνηστία. Το ότι
διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια
αποδεικνύει πάρα πολύ σωστά και συγκεκριμένα ότι η Κυβέρνηση διαπνέεται
από τη φιλοσοφία ‘ναι στη φορολογική
αμνήστευση για συγκεκριμένους λόγους
και στον επαναπατρισμό κεφαλαίων,

διότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη
οικονομική κρίση και χρειαζόμαστε ρευστότητα, αλλά την ίδια ώρα η πάταξη
της φοροδιαφυγής είναι εξίσου σημαντικός στόχος και προσπάθεια της Κυβέρνησης’».
Κληθείς να πει αν έχουν γίνει υπολογισμοί για το ποσόν κεφαλαίων που θα
επαναπατριστούν, ο κ. Στυλιανίδης
είπε ότι ετοιμάζεται μια μελέτη, ωστόσο «δεν έχει προϋπολογιστεί το ποσόν
μέχρι τώρα. Θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, αναμένουμε τη νομοθεσία από το
Υπουργείο Οικονομικών και θα διαφανεί».
Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Στυλιανίδης είπε
ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει σχέση με την «κατάσταση
έκτακτης ανάγκης» που διέρχεται ο τόπος.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου η εκλογική συνέλευση του φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου κατά την
οποία εκλέγηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι:
Πόλυς Γεωργιάδης
Πρόεδρος
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Νίκος Αναστασιάδης
Αντιπρόεδρος
AIMIS Spine
Άντζελα Κωνσταντινίδη Ταμίας
Νοσοκομείο Αγ. Ραφαήλ
Μάρκος Χριστοδουλίδης Μέλος
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Γιώργος Ιωάννου
Μέλος
PWC
Αγγελική Κατσάπη
Μέλος
Temos Aegean
Χριστιάνα Κωνσταντίου Μέλος
Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο
Ανδρέας Παπαδούρης
Μέλος
Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής
Χριστίνα Πίτρακου
Μέλος
Πολυκλινική Υγεία
Ανδρέας Σαββίδης
Μέλος
Cyprus Health Group
Διονύσιος Ξένος
Μέλος
E-Health Ltd
Χρίστος Πετσίδης
Γενικός Γραμματέας
Πόλυς Περατικός
Λειτουργός
Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης ως ex-officio μέλη, ο ΚΟΤ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος.
Η έδρα του Φορέα Υγείας βρίσκεται στο ΚΕΒΕ.
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Άρχισε η παραλαβή αιτήσεων για τα προγράμματα
προώθησης προϊόντων με ενίσχυση της ΕΕ
Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από
τις 29 Iουλίου 2013, άρχισε η παραλαβή αιτήσεων στα
πλαίσια των Μέτρων 1 & 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, με βάση Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.10.2004 και
τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου
και (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
Τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και
προώθησης, η διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμανθεί
από ένα έως τρία έτη, είναι τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΟ 2: ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:
• Βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με
• απλή ψύξη ή κατεψυγμένο και παρασκευάσματα
• διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά
• Κρέας πουλερικών ποιότητας
• Γαλακτοκομικά προϊόντα
• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
• Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
• ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι
• με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου
• Αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενη
• γεωγραφική ένδειξη
• Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά
• Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιΜΕΤΡΟ 1: EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:
στικά φυτά
• Νωπά οπωροκηπευτικά
• Προϊόντα καταχωρημένα βάσει των
• Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά
συστημάτων για προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης
• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
(ΠΟΠ), προστατευ• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
όμενη γεωγρα• Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά
φική ένδειξη
• Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα
(ΠΓΕ)
ή
• Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή
εγγυηπροστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με
ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου
• Κρέας νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με κοινοτικό
ή εθνικό καθεστώς ποιότητας
• Προϊόντα καταχωρημένα βάσει
των συστημάτων για προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ),
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), εγγυημένο παραδοσιακό
ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) ή προαιρετικούς όρους ποιότητας σύμφωνα
με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1151/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• Προϊόντα βιολογικής παραγωγής, (Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου)
• Πρόβειο κρέας

μένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1151/2012
• Προϊόντα βιολογικής παραγωγής (Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91)
• Πρόβειο κρέας
Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές
του σχετικού ή των σχετικών τομέων που αναφέρονται πιο πάνω.
Προγράμματα που υποβάλλονται από κοινού από
οργανώσεις από περισσότερα του ενός
Κράτους-μέλους ή τα οποία προβλέπουν
ενέργειες σε περισσότερες της μίας εκ των
Τρίτων Χωρών έχουν προτεραιότητα.
Oι οργανισμοί προτρέπονται επίσης να προβούν
στην επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης του
προγράμματος πριν την ετοιμασία ή/ και υποβολή
του, έτσι ώστε στο προτεινόμενο πρόγραμμα να
περιλαμβάνεται πλήρης και αναλυτική παρουσίαση
όλων των σημείων της αίτησης, όπως αυτά αναλύονται στο επεξηγηματικό σημείωμα της αίτησης
στο Παράρτημα 4.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως το αργότερο μέχρι 30/9/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ενημερωτικό έντυπο και αιτήσεις
συμμετοχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου Κλάδος
Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: 22867135, 22867234
www.mcit.gov.cy/
ts

Σχέδιο επιχορήγησης κυπριακών βιομηχανιών
για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου 2013
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι το Σχέδιο Επιχορήγησης Κυπριακών
Βιομηχανιών για Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου θα εφαρμοστεί και για την Έκθεση του 2013, η
οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 – 9 Οκτωβρίου
2013. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρου
υπό μορφή χορηγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
του μεταποιητικού τομέα για να ενθαρρυνθούν να
συμμετάσχουν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Κύπρου
και να προβάλουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια
αγορά. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση ύψους 70%
του κόστους ενοικίασης του χώρου στη Διεθνή Έκθεση και με ανώτατο ποσό τα €2.500 και €1.250
ανά επιχείρηση που συμμετέχει στην Έκθεση σε
στεγασμένο και ανοικτό χώρο αντίστοιχα. Κλαδικές

ενώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Έκθεση για προβολή των προϊόντων των
επιχειρήσεων του κλάδου σε ένα περίπτερο θα δικαιούνται επιχορήγηση ύψους 70% επί του επιλέξιμου
κόστους με ανώτατο ποσό τις €7.500 και τις €3.750
σε στεγασμένο και ανοικτό χώρο αντίστοιχα.
Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί
για τις ανάγκες του εν λόγω Σχεδίου ανέρχεται στις
€37.000 και ως εκ τούτου οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν και θα ικανοποιηθούν με τη
σειρά, με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον
Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες
οι λεπτομέρειες και το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του

Υπουργείου ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
(www.mcit.gov.cy), από την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
την ίδια ημερομηνία 2/7/2013 μέχρι τις 20/9/2013
και τα συμπληρωμένα σχετικά έντυπα υποβολής
των αιτήσεων θα πρέπει να παραδίδονται με το χέρι
σε αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας Βιομηχανικής
Ανάπτυξης στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου.
Σημειώνεται, ότι όσες επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αιτήσεις για επιχορήγηση στο Υπουργείο κατά
τη διάρκεια της πρώτης ανακοίνωσης του Σχεδίου
(ημερομηνίας: 8 Μαρτίου 2013) δεν χρειάζεται να
υποβάλουν νέα αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867193 ή 22867143.
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Νέο σύστημα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
εφαρμόζεται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών
Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών γνωρίζουν επιτυχία στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βελτιώνουν και ενδυναμώνουν τα
μέσα προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους μηχανισμούς και πολλά απ’ αυτά προβαίνουν σε υιοθέτηση
τους με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας. Στην Κύπρο ο
θεσμός αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 2011, με
το Νόμο «Ο Περί Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την παραπομπή τους σε Διαιτησία,
Νόμος του 2011 (Ν. 78 (Ι)/2011) ». Ο Νόμος εφαρμόζεται από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο Νόμος αποσκοπεί στην
εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών απαιτήσεων, το
ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.000,
με την παραπομπή τους σε διαιτησία.
Ο νέος αυτός μηχανισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία της εξώδικης διευθέτησης
των καταναλωτικών απαιτήσεων διασφαλίζει:
• ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, σε σχέση με μία δικαστική διαμάχη,
• λιγότερη ταλαιπωρία για τους διάδικους (καταναλωτή
και εταιρεία),
• χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τη δικαστική διαμάχη,
• δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς από έμπειρο και κατάλληλο καταρτισμένο
τρίτο μέρος (διαιτητή),
• αμεροληψία τρίτου μέρους (διαιτητή) και της όλης διαδικασίας.
Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται και σε διασυνοριακές
διαφορές καταναλωτών και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθότι ενεργεί ως το σημείο επαφής για καταναλωτές από άλλα κράτη-μέλη, οι οποίοι θα υποβάλλουν παράπονο εναντίον εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο.
Η εφαρμογή του μηχανισμού στην Κύπρο θα συμβάλει στην απόκτηση ισχυρής καταναλωτικής συνείδησης
και θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να διεκδικούν τα
δικαιώματά τους ακόμα και σε περιπτώσεις καταναλωτικών διαφορών χαμηλού οικονομικού κόστους, όπου
δύσκολα θα έπαιρναν την απόφαση να εμπλακούν σε
μια χρονοβόρα και υψηλού κόστους δικαστική διαμάχη.
Επιπλέον, η καθιέρωση αυτού του μηχανισμού βοηθά και
τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται σωστά τις σχέσεις τους
με τους καταναλωτές και να βελτιώνουν την υπόληψή
τους στην αγορά.

Στη σωστή πορεία η οικονομία παρά
τα συνεχιζόμενα τεράστια προβλήματα
Εγρήγορση για
την υλοποίηση
των συμφωνηθέντων
για έξοδο από
την κρίση

Την ανάγκη για πιστή υλοποίηση των συμφωνηθέντων
για στήριξη της οικονομίας και έξοδο από την κρίση
τόνισε το ΚΕΒΕ στη συνεδρία της Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 5 Σεπτεμβρίου υπό την
προεδρία του Υπουργού Οικονομικών με συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων.Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται στη σωστή πορεία, παρά
τα τεράστια προβλήματα που συνεχίζουν να βρίσκονται μπροστά της και να δυσκολεύουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της.Επισημαίνει και πάλι το ΚΕΒΕ ότι
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζονται αρνητικά
από την έλλειψη ρευστότητας και τα περιοριστικά
μέτρα στον τραπεζικό τομέα, το ψηλό κόστος του

χρήματος και ρεύματος, την αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους προς το κράτος (ΦΠΑ,
ΤΚΑ, κ.ά.), με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ανεργία σε ανησυχητικά επίπεδα. Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι επιβάλλεται η υιοθέτηση όλων των συμφωνηθέντων και
για την δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, διότι μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν
οι συσσωρευμένες στρεβλώσεις που ταλανίζουν την
κυπριακή οικονομία. Γι’ αυτό επιβάλλεται εγρήγορση για να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις ή καθυστερήσεις στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί
το επενδυτικό κλίμα και θα επιταχυνθεί η έξοδος μας
από την οικονομική κρίση.
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Το φιάσκο του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας
Ό

ταν η Βουλή ψήφησε το Μάιο
το νόμο για τη φορολόγηση
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας η Κυβέρνηση δήλωνε πως κατανοεί τα προβλήματα που θα δημιουργήσει ο νόμος.
Όμως, λόγω της υποχρέωσης προς
τη Τρόικα να ψηφισθεί άμεσα η νομοθεσία, υποσχέθηκε πως θα υπάρξει τροποποίηση του πριν τις θερινές
διακοπές αφού η είσπραξη του φόρου θα γινόταν το φθινόπωρο. Δυστυχώς χωρίς καμιά εξήγηση ο νόμος
παρέμεινε ως είχε και η εφαρμογή
του μόνο προβλήματα δημιουργεί.
Καταρχήν η βάση της φορολογίας είναι κατά τη γνώμη μας λανθασμένη.
Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας πρέπει να αφορά το κάθε ακίνητο ξεχωριστά και όχι το άτομο ,τον ιδιοκτήτη.
Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης απλά πληρώνει το φόρο του συγκεκριμένου ακινήτου. Διαφορετικά δημιουργούνται
στρεβλώσεις στην αγορά.
Η πρώτη στρέβλωση που θα αποφεύγετο με την κατά ακίνητο φορολογία
είναι η πολύ ψηλότερη φορολογία
που πληρώνουν οι αγοραστές που
δεν έχουν τίτλο. Και εξηγούμαι. Ένας
ντεβελοπερ έχει κτίσει 100 σπίτια και
διαμερίσματα τα οποία έχει πωλήσει
σε 100 διαφορετικούς αγοραστές
αλλά είναι ακόμα εγγεγραμμένα στο
όνομα του οπόταν φορολογείται με
ψηλό συντελεστή και διαμοιράζει το
ποσό στους 100 αγοραστές. Ενώ αν
η φορολογία ήταν κατά μονάδα θα
ήταν πολύ πιο χαμηλή. Αφήνω πως
αυτός ο τρόπος επιβολής δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας στους
ντεβελοπερς που χρειάζεται να πληρώνουν πολύ μεγαλύτερα ποσά από

όσα θα έπρεπε να καταβάλουν με το
ορθόδοξο σύστημα. Είναι πιθανό στο
μέλλον το Κτηματολόγιο να αντιμετωπίσει σωρεία αγωγών για επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε πέραν της αξίας της μονάδας.
Άλλες στρεβλώσεις. Όταν κάποιος
ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα κτήμα
ερωτά βέβαια και για το φόρο που
πληρώνει το κτήμα. Η απάντηση δεν
μπορεί να είναι, όπως σήμερα στη
Κύπρο, αν ανήκει στον Α πληρώνει
τόσα, αν ανήκει στον Β τόσα και αν
ανήκει στο Γ τόσα. Ο φόρος πρέπει να είναι ένας για το κάθε κτήμα.
Επίσης όταν κάποιος έχει αριθμό
κτημάτων και θέλει ή χρειάζεται να
αγοράσει επιπρόσθετο, είναι πιθανό
η αύξηση της ετήσιας φορολογίας
που θα φέρει η νέα αγορά, να τον
αποτρέψει από την πραγματοποίηση της. Ή κάποιος άλλος, λόγω της

ψηλής ετήσιας φορολογίας που πολλαπλασιάζεται αν έχεις περισσότερα
κτήματα, να αναγκασθεί να πωλήσει. Αυτά δημιουργούν στρεβλώσεις
στην κτηματαγορά που οφείλονται
καθαρά στο μη ουδέτερο της φορολογίας.
Το πρώτο αυτό λάθος οδηγεί σε
άλλο με ταυτόχρονη μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες. Αν η ειδοποίηση που παίρνει ο ιδιοκτήτης από
το Κτηματολόγιο αφορούσε το κάθε
κτήμα χωριστά, θα ήτα πολύ εύκολο
και απλό ο κάθε ιδιοκτήτης να ελέγξει το συγκεκριμένο τίτλο ιδιοκτησίας. Σήμερα παίρνει μια ειδοποίηση
που αναφέρει αυθαίρετα μια συνολική αξία που δεν έχει καμιά σχέση με
τη πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα
τη σωρεία των διαμαρτυριών και των
ενστάσεων. Συνεχώς λέγεται πως
χρειαζόμαστε παντού διαφάνεια και

πως η σωστή ενημέρωση αποτελεί
προϋπόθεση για να ανταποκρίνεται
ο πολίτης στις υποχρεώσεις του. Στη
πράξη όμως δεν εφαρμόζεται.
Το χειρότερο είναι ότι το Τ.Ε.Π. και
το Κτηματολόγιο δυσκολεύονται,
όπως ανακοίνωσαν, να εξετάσουν
ενστάσεις και να δώσουν έγκυρα
στοιχεία. Αφού, όπως ισχυρίζονται,
έχουν τα δεδομένα και είναι και σωστά, τι τους εμπόδιζε να τα στείλουν.
Αυτό δείχνει πλήρη αδιαφορία για
τον πολίτη και τη ταλαιπωρία που
τον υποβάλλουν, αλλά και για το
χρόνο που το Τμήμα θα σπαταλήσει
αχρείαστα, εξετάζοντας ενστάσεις,
καθυστερώντας και πάλι άλλες πιο
αναγκαίες εργασίες. Είναι ιδιαίτερα
θλιβερό που αυτά αφορούν το Κτηματολόγιο. Ήμασταν υπερήφανοι
πως είχαμε το καλύτερο Κτηματολόγιο στον κόσμο και μέσα σε δυο δεκαετίες κατάντησε σκιά του εαυτού
του αδυνατώντας να δώσει σωστή
πληροφόρηση για τις ιδιοκτησίες και
να εκδώσει τίτλους ιδιοκτησίας για
δεκάδες χιλιάδες κτήματα. Όταν
ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας
είναι η ασφάλεια των συναλλαγών.
Δεν είναι τυχαίο που οι ξένοι αγοραστές κινούν αγωγές στο κτηματολόγιο ούτε ότι η εμπιστοσύνη που παλιά
είχαμε για το κτηματολόγιο ( ο λόγος
μου είναι κοτσιάνι) έχει χαθεί. Αναπολώ την εποχή που πήγαινες στο κτηματολόγιο για να κάμεις μεταβίβαση
και έφευγες την ίδια μέρα με το κοτσιάνι στο χέρι.
Ανδρέας Μάτσης
Αντιπρόεδρος Οικονομίας
Κ.Ε.Β.Ε.

Ικανοποίηση του αιτήματος του ΚΕΒΕ προς όφελος των εμποροβιομηχάνων

Δύο νέα σχέδια εγκατάστασης
και χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων
Τ

ο ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για τα
δύο νέα Σχέδια Εγκατάστασης και Χρήσης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που ανακοινώθηκαν
από τη ΡΑΕΚ και αφορούν σε:
(ι) Συμψηφισμό Μετρήσεων της εισαγόμενης από
το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών της οικίας του καταναλωτή και
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το
Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο
Δίκτυο για κάθε δίμηνο (net-metering) και
(ιι) Αυτοπαραγωγή με τη χρήση Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων. Αυτοπαραγωγή είναι η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένες στην οικοδομή ή στο ίδιο τεμάχιο που ευρίσκεται η οικοδομή
Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία
δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται
ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία
κατανάλωση.
Το μεν πρώτο μέτρο αντιμετωπίζεται θετικά, ως

κοινωνικό μέτρο και το δεύτερο, που έχει ιδιαίτερη
σημασία για τα μέλη του ΚΕΒΕ, εμποροβιομήχανους, είναι μέτρο έμπρακτης στήριξης της εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας στην Κύπρο σε αυτή
τη πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο. Με τη χρήση
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θα επιτευχθεί σημαντική
μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
ως αποτέλεσμα στο σχετικό αντίστοιχο κόστος, ειδικά σε ώρες αιχμής.
Προτρέπουμε τα ενδιαφερόμενα μέλη μας να
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό του Συστήματος ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερες ποσότητες από
τις ανάγκες τους, διότι για την επιπλέον ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται πέραν της ζήτησης των
εγκαταστάσεων τους, δεν θα αμείβονται. Αυτή είναι
προϋπόθεση του ορισμού της Αυτοπαραγωγής στο
σχετικό Νόμο.
Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την ενέργεια αυτή της ΡΑΕΚ

και τη συγχαίρει διότι εισάγει πρωτοποριακά μέτρα
ακόμη και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα
προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στις βιομηχανικές και εμπορικές μονάδες που θα τα εφαρμόσουν.
Σε σχετική σύσκεψη των μελών της Επιτροπής
Ενέργειας του ΚΕΒΕ με τα αρμόδια στελέχη της
PAEK, εντοπίστηκαν από πλευράς του ΚΕΒΕ ορισμένες πτυχές του Σχεδίου της Αυτοπαραγωγής
(εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές) οι οποίες
χρήζουν βελτιώσεων και απλούστευσης. Οι αρμόδιοι της PAEK έδειξαν κατανόηση και προθυμία να
επιληφθούν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα
που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας
από τους εμποροβιομήχανους του Σχεδίου της Αυτοπαραγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με
την ΡΑΕΚ στο info@cera.org.cy, www.cera.org.cy,
ή στο τηλέφωνο 22-666363.
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Ευκαιρίες για κατασκευαστικές εταιρείες
σε μεγάλο στρατιωτικό έργο στο Ισραήλ
Στα πλαίσια προσπάθειας για απελευθέρωση και
αξιοποίησης για κατασκευαστικές ανάγκες γης αξίας
$14δις στο κέντρο του Τελ Αβίβ η Κυβέρνηση του
Ισραήλ προχωρεί στην οικοδόμηση κατάλληλων
χώρων στέγασης στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε
βάση στην περιοχή της πόλης Beer-sheba η οποία
θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 40 χιλιάδες άτομα.
Με τη μετακίνηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων θα εκκενωθεί στο Τελ Αβίβ συνολική έκταση 19
εκταρίων στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται
το αρχηγείο των Δυνάμεων ΄Αμυνας του Ισραήλ.
Η απόφαση για εκκένωση του χώρου ελήφθη μετά
από διαβήματα της Τράπεζας του Ισραήλ προς την
Κυβέρνηση η οποία ελέγχει περίπου το 93% της
έκτασης της χώρας. Με την μετακίνηση, η οποία
θα κοστίσει 7 δις, διατίθεται συνολικά έκταση αξίας
$14δις για αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος στέγασης.
Στα πλαίσια του έργου, που περιλαμβάνεται στα
μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα του Ισραήλ θα
μετακινηθεί στη Beer-Sheba το Αρχηγείο των Δυνάμεων ΄Αμυνας γνωστό ως Kirya ενώ δευτερεύουσες
υπηρεσίες θα διασκορπισθούν στο νότιο Ισραήλ.

Συνολικά θα μετακινηθούν από το Τελ Αβίβ 30000
στρατιώτες και μέλη των οικογενειών τους.
Ισραηλινοί αρμόδιοι εκτιμούν ότι η οικονομία της
Beer-Sheba θα αποκομίζει έσοδα $ 1.6 δις ετήσια
από την υλοποίηση του έργου.
Παράπλευρο όφελος θα είναι και οι ευκαιρίες που
δημιουργούνται για βελτιώσεις αναδιοργανώσεις
στα στρατιωτικά λόγω της μετακίνησης.
Οι Εμπορικοί Σύμβουλοι της ΕΕ, σε συνεργασία με το Southern Branch of the Manufacturers
Association of Israel, επισκέφτηκαν την τοποθεσία
στην οποία ήδη άρχισε να κατασκευάζεται η μεγάλων διαστάσεων στρατιωτική βάση κοντά στην
πόλη Beer-Sheba, και θα περιλαμβάνει ξενώνες,
εστιατόρια, βιβλιοθήκη, πισίνα και αίθουσες εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος της εταιρείας που ανάλαβε
το σχεδιασμό, το κτίσιμο και τη `λειτουργία της βάσης, ανάφερε ότι η περίοδος υποβολής των προσφορών έχει τελειώσει, αλλά προγραμματίζονται
3-4 άλλα μεγάλα έργα στα οποία εταιρείες από την
ΕΕ μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες για τα PPP projects
(Private Public Partnership) που προγραμματίζονται

να ανεγερθούν από το Υπουργείο ΄Αμυνας στο Ισραήλ, υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.mod.
gov.il και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.
mod.gov.il/pages/general/pdts/IDFNEGEV.pdf
Στοιχεία επικοινωνίας:
Peleg Zeevi:Peleg Z@mod.gov.il
Guy Tatrakovsky:guy tartakovsky@mod.gov.il
Lliya Katz:IIiya katz@mod.gov.il
Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης ξενάγηση στην βιομηχανία πόλη Neot Hovav (οι Ισραηλινοί το ονομάζουν Eco-Industrial Park), στην οποία στεγάζονται
και λειτουργούν οι μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες
του Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα http://neot-hovav.org.il/en/ και οι
προσφορές που κατά καιρούς προκηρύσσονται,
εμφανίζονται στην ενότητα about usz Tenders:
http://neot-havav.org.il/encontent.php?cid=66

Στοιχεία επικοινωνίας:
Mr Lior Niski, dover@neho.org.il, 00972-0505690390

Διαμαρτυρία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρικών
Συσκευών για τα λιμενικά δικαιώματα που επιβάλλει η ΑΛΚ
Τη σφοδρή διαμαρτυρία του υπέβαλε στους
Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων, Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών σχετικά με τα Γενικά Λιμενικά Δικαιώματα που χρεώνει η Αρχή
Λιμένων Κύπρου,σε μια ύστατη προσπάθεια να
βρεθεί λύση, σε μια άδικη μεταχείριση που τυγχάνει ο κλάδος από την Αρχή Λιμένων.
Πρόκειται για τα Γενικά Λιμενικά Δικαιώματα,
που είναι βασικά τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για τη
χρήση των υπό τη δικαιοδοσία της λιμανιών και
εγκαταστάσεων.
Για την υπηρεσία της αυτή η ΑΛΚ επιβάλλει
χρεώσεις που είναι ανάλογες με το βάρος του
εμπορευματοκιβωτίου και κυμαίνονται κατά
μέσο όρο γύρω στα 80 ευρώ κατά εμπορευματοκιβώτιο. Όταν όμως το περιεχόμενο
του αποτελείται από ηλεκτρικές συσκευές,
(ψυγεία, πλυντήρια, βίντεο, τηλεοράσεις και
συσκευές κλιματισμού) για κάποιο ανεξήγητο
λόγο η χρέωση δε γίνεται με το βάρος, αλλά
με τη μονάδα.
Δηλαδή σε πέντε κατηγορίες ηλεκτρικών οικιακών συσκευών επιβάλλονται, εν είδει φορολογίας, δυσανάλογα ψηλά λιμενικά δικαιώματα που δε σχετίζονται με το βάρος, μέγεθος,
όγκο, αξία και εν πάση περιπτώσει με καμιά παράμετρο που να σχετίζεται με το κόστος της
παρεχόμενης υπηρεσίας ή το κόστος χρήσης
των εγκαταστάσεων της ΑΛΚ.
Για παράδειγμα για ένα εμπορευματοκιβώτιο
πλήρες αγαθών που δεν περιλαμβάνονται στην
κατηγορία που χρεώνονται με τη μονάδα θα
πληρωθεί στην ΑΛΚ το ποσό των 73,19 ευρώ,
ενώ για ένα εμπορευματοκιβώτιο πλήρες με
ψυγειάκια του νερού για παράδειγμα, του ιδίου

περίπου βάρους θα πληρωθούν 3060,41 ευρώ
και άλλα τόσα για την επανεξαγωγή, σύνολο
6120,82 ευρώ!!!.. Για να κατεβάσει δηλαδή και
να ξανανεβάσει η ΑΛΚ ένα εμπορευματοκιβώτιο από το πλοίο, χρεώνει ένα ποσό που πλησιάζει την αξία του περιεχομένου του!!! Ο κλάδος
αυτός στις δεκαετίες του ’70 και ΄80 και αρχές
του ’90 είχε στελέχη που πραγματοποιούσαν
ένα πολύ μεγάλο όγκο επανεξαγωγών σε όλες
τις γειτονικές χώρες τις Μέσης Ανατολής και
των Βαλκανίων. Η δραστηριότητα αυτή έχει
κυριολεκτικά εξαφανιστεί λόγω ενός άδικου ,
παράλογου και τριτοκοσμικού τρόπου επιβολής χρεώσεων των γενικών λιμενικών δικαιωμάτων.
Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στις γειτονικές χώρες και της απροθυμίας των ξένων προμηθευτών να αποστέλλουν δικό τους προσω-

πικό στις χώρες αυτές, γίνονται προτάσεις σε
Κύπριους συνεργάτες των να αναλάβουν αυτό
το ρόλο, πράγμα που προσκρούει στις απαράδεκτες χρεώσεις της Αρχής Λιμένων.
Θα πρέπει κα γίνει επιτέλους κατανοητό από
όλους και ιδιαίτερα από την ΑΛΚ, καταλήγει ο
Σύνδεσμος, ότι τα λιμάνια είναι μια εθνική υποδομή που έγινε για να υποστηρίζει και να διευκολύνει το εμπόριο και όχι να το παρεμποδίζει.
Δεν μπορεί η ΑΛΚ να συνεχίζει ανενόχλητη να
κερδοσκοπεί – για να πούμε το λιγότερο- πάνω
σε μια κατηγορία επιχειρήσεων, να τις παρεμποδίζει από του αναπτύξουν τις δυνατότητες
των για το καλό της οικονομίας του τόπου σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνούμε
στην εγχώρια αγορά και από την άλλη να επαίρεται ότι είναι κερδοφόρος Οργανισμός με
πλεονάσματα.
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Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων
Κ

ατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο
2013 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα
διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν
λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία,
ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας ψαριών, αλλαντικών,
μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και
οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες
παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και συναφή
υποστατικά. Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό
και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση
κινδύνου, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και
εξοπλισμών, τα αιχμηρά αντικείμενα, τα γλιστρήματα-παραπατήματα, τη διακίνηση πεζών και
οχημάτων και τους εργονομικούς παράγοντες.
Ο στόχος αυτός καθορίστηκε αφού λήφθηκαν
υπόψη οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων που
συμβαίνουν στις εν λόγω βιομηχανίες.
Επίσης κατά την εκστρατεία αυτή θα εφαρμοστεί δειγματοληπτικά η μέθοδος ΚΙΜ
(KeyItemMethod), η οποία αποτελεί, μεταξύ
άλλων, μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων που
προκύπτουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση
φορτίου. Δημοσιεύουμε πιο κάτω κατάλογο των
σημείων ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν
λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει
εκδώσει ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται
σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και
τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Τμήματος. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων και σχετικά εργαλεία αξιολόγησης
των κινδύνων που προκύπτουν από τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων με βάση την πιο πάνω
μέθοδο ΚΙΜ, καθώς και Πρακτικός Οδηγός για
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις όπου
υπάρχει σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ.
22405617 / 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy.
Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2013

Α/Α
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ (ΣΔΑ)
1 Υπάρχει ΣΔΑ;
2 Εφαρμόζεται ΣΔΑ;
3 Ορίστηκαν πρόσωπα υπεύθυνα για θέματα
ασφάλειας και υγείας;
4 Τηρείται μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού για
ασφάλεια και υγεία;
5 Υπάρχει μητρώο εργατικών ατυχημάτων και
επικίνδυνων συμβάντων;
6 Τηρείται ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας;
7 Τηρείται αρχείο συντηρήσεων των μηχανημάτων/εξοπλισμών;
Β ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(ΓΕΚ)
8 Υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων;

9

Είναι κατάλληλη;

Γ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Καθορίζονται μέτρα για τα επικίνδυνα μέρη
μηχανημάτων και εξοπλισμών στη ΓΕΚ;
Εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα
αντιμετώπισης των πιο πάνω κινδύνων (Σημ.
Γ10);
Καθορίζονται μέτρα για αιχμηρά αντικείμενα
στη ΓΕΚ ;
Εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα
αντιμετώπισης των πιο πάνω κινδύνων (Σημ.
Γ12);
Καθορίζονται μέτρα για γλιστρήματα και παραπατήματα στη ΓΕΚ ;
Εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα
αντιμετώπισης των πιο πάνω κινδύνων (Σημ.
Γ14);
Καθορίζονται μέτρα για ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στη ΓΕΚ ;
Εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα
αντιμετώπισης των πιο πάνω κινδύνων (Σημ.
Γ16);
Καθορίζονται μέτρα για εργονομικούς παράγοντες (π.χ. χειρωνακτική διακίνηση φορτίων,
επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ορθοστασία)
στη ΓΕΚ ;
Εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα
αντιμετώπισης των πιο πάνω κινδύνων (Σημ.
Γ18);
Χρήση Χημικών Ουσιών Υπάρχουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) και τηρείται Αρχείο;

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20

Γ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
19 Ορίστηκαν Αντιπρόσωποι Ασφάλειας (Α.Α.) ;
20 Υπάρχει και λειτουργεί αποτελεσματικά η Επιτροπή Ασφάλειας (Ε.Α.) ;
Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες
Τροφίμων και Ποτών
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2013
Επεξηγήσεις Σημείων Ελέγχου (ΣΕ)

1 Θα ελέγχεται εάν υπάρχουν διαθέσιμα στο
υποστατικό έγγραφα τα οποία καθορίζουν την
οργανωτική δομή / λειτουργία της επιχείρησης,
που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες
προστασίας και πρόληψης, τις γραπτές διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και τη
Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), ώστε να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ), για τον αποτελεσματικό
προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων, με βάση τα προληπτικά και
προστατευτικά μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά) που απορρέουν από τη ΓΕΚ καθώς και την
παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων
αυτών. Προϋπόθεση για την ύπαρξη ΣΔΑ αποτελεί η ύπαρξη γραπτής εκτίμησης των κινδύνων.
2 Θα διερευνάται εάν τηρούνται οι διαδικασίες
που αναφέρονται στα πιο πάνω έγγραφα του
ΣΔΑ.
3 Θα εξετάζεται εάν ορίστηκαν γραπτά συγκεκριμένα πρόσωπα για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των
κινδύνων και εάν είναι επαρκώς εκπαιδευμένα
(Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης – ΕΣΥΠΠ).
4 Θα ελέγχεται εάν τηρείται μητρώο εκπαίδευσης
προσωπικού στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ), στο οποίο να αναφέρονται μεταξύ
άλλων ο τίτλος, το περιεχόμενο, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το
όνομα του εκπαιδευτή καθώς και τα ονόματα
των προσώπων που εκπαιδεύτηκαν.
5 Θα διερευνάται εάν τηρείται μητρώο ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στο οποίο να αναφέρονται
μεταξύ άλλων το όνομα του παθόντα, η ημερομηνία που συνέβηκε το ατύχημα ή το επικίνδυνο
συμβάν ή διαπιστώθηκε η επαγγελματική ασθένεια, σύντομη περιγραφή του περιστατικού και
ο συνολικός αριθμός ημερών που απουσίαζε
από την εργασία κάθε τραυματισμένος ασθενής / εργοδοτούμενος.
6 Θα ελέγχεται εάν τηρείται ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας, στο οποίο να καταχωρούνται
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μεταξύ άλλων η ΓΕΚ, τα στοιχεία του προσώπου που διεξήγαγε τη ΓΕΚ, τα προληπτικά
και προστατευτικά μέτρα που καθορίστηκαν
από τη ΓΕΚ, τα στοιχεία των εργοδοτουμένων ή και άλλων προσώπων που εκτίθενται
σε κίνδυνο, τα ονόματα και η εκπαίδευση των
προσώπων που ορίστηκαν να ασχολούνται με
τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων, τα στοιχεία που αφορούν
τα θέματα πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας
και εκκένωσης χώρων όπως π.χ. σχέδια διαφυγής, στοιχεία συντήρησης πυροσβεστικού
εξοπλισμού και ανανέωσης υλικών πρώτων
βοηθειών, τα στοιχεία εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Α&Υ και ο κατάλογος ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων.
7 Θα εξετάζεται εάν τηρείται αρχείο συντήρησης των μηχανημάτων/εξοπλισμών, όπου
καταγράφεται η κατάστασή τους και παρακολουθείται η συντήρηση τους, καθώς και εάν
υπάρχει σύστημα έτσι ώστε το προσωπικό να
αναφέρει τυχόν ελαττωματικά ή καταστρεμμένα μηχανήματα, εργαλεία ή εξοπλισμό που
εντοπίζει κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
8 Θα διερευνάται εάν υπάρχει ΓΕΚ.
9 Θα ελέγχεται εάν καθορίζονται με βάση τη
ΓΕΚ τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα ανά θέση εργασίας και ανά
δραστηριότητα (μηχανήματα / εξοπλισμό / ουσίες / υποστατικά / εγκαταστάσεις / διεργασίες). Επίσης, εάν η ΓΕΚ περιλαμβάνει την πηγή
κινδύνου, τα πρόσωπα που επηρεάζονται, τα
μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει
να ληφθούν καθώς και τα πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
10 Θα εξετάζεται εάν στη ΓΕΚ γίνεται ειδική αναφορά στους κινδύνους που προέρχονται από
τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα
αντιμετώπισης τους. Σημειώνεται ότι μεταξύ
άλλων τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα
• Όλα τα επικίνδυνα μέρη των μηχανημάτων /
εξοπλισμών που κινούνται ή περιστρέφονται

ή έχουν αιχμηρές άκρες, απομονώνονται με
κατάλληλους προφυλακτήρες ή με προστατευτικό κάλυμμα/πλέγμα ή έχουν άλλους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας.
• Υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αποκοπής της
λειτουργίας των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (διακόπτης έκτακτης ανάγκης) ή σε περίπτωση
πρόσβασης στα επικίνδυνα μέρη των μηχανημάτων / των εξοπλισμών (ασφαλειοδιακόπτης,
αποζεύκτης).
11 Θα διερευνάται εάν εφαρμόζονται κατάλληλα
και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο
10, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται στη
ΓΕΚ ή όχι.
12 Θα ελέγχεται εάν στη ΓΕΚ γίνεται ειδική αναφορά στους κινδύνους που προέρχονται από
τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, αιχμηρές επιφάνειες και καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης τους. (Χρήση
κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας π.χ.
γάντια, ποδιές).
13 Θα εξετάζεται εάν εφαρμόζονται κατάλληλα
και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο
12, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται στη
ΓΕΚ ή όχι.
14 Θα διερευνάται εάν στη ΓΕΚ γίνεται ειδική
αναφορά στους κινδύνους που προέρχονται
από γλιστρήματα ή παραπατήματα και καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης τους. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων τα
μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και τα
ακόλουθα
• Τακτικό έλεγχο των δαπέδων εργασίας ώστε
αυτά να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα
εμποδίων.
• Κατάλληλα συστήματα αποστράγγισης των
νερών ή άλλων υγρών αποβλήτων.
• Χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων από τους
εργαζομένους όπου αυτό απαιτείται.
• Σήμανση του ολισθηρού χώρου με κατάλληλη
πινακίδα.
15 Θα ελέγχεται εάν εφαρμόζονται κατάλληλα
και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των κινδύ-

νων που περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο
14, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται στη
ΓΕΚ ή όχι.
16 Θα εξετάζεται εάν στη ΓΕΚ γίνεται ειδική αναφορά στους κινδύνους που προέρχονται από
τη διακίνηση πεζών και οχημάτων (οχήματα
μεταφοράς εμπορευμάτων, περονοφόρα
οχήματα ή άλλα οχήματα) και καθορίζονται
τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης τους.
Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων τα μέτρα αυτά
πρέπει να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα
• Επαρκή και ασφαλή χώρο διακίνησης για πεζούς όπου διακινούνται ή εισέρχονται οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, περονοφόρα
οχήματα ή άλλα οχήματα.
• Καθορισμένοι ξεχωριστοί διάδρομοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων με ευκρινή επισήμανση.
• Διάδρομοι κυκλοφορίας των οχημάτων σε
ασφαλή απόσταση από θύρες, πύλες, διαδρόμους και κλιμακοστάσια.
• Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
από εργοδοτούμενους ή τρίτους που οδηγούν
οχήματα εντός των υποστατικών.
• Μη διακίνηση πεζών σε χώρους διέλευσης
οχημάτων.
• Χρήση κατάλληλων οχημάτων εντός ή εκτός
του υποστατικού.
17 Θα διερευνάται εάν εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των
κινδύνων που περιγράφονται στο πιο πάνω
σημείο 16, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται
στη ΓΕΚ ή όχι.
18 Θα ελέγχεται εάν στη ΓΕΚ γίνεται ειδική αναφορά στους κινδύνους που προέρχονται από
τους εργονομικούς παράγοντες και πιο ειδικά
για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (ΧΔΦ)
(ανύψωση, φόρτωση και μεταφορά πρώτων
υλών/προϊόντων), τις επαναλαμβανόμενες
επώδυνες κινήσεις (σκύψιμο και τέντωμα για
τον καθαρισμό δαπέδων και εξοπλισμού εργασίας) και την πολύωρη εργασία και ορθοστασία στις γραμμές παραγωγής/ επεξεργασίας/
συσκευασίας και καθορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά (χρήση μηχανικών μέσων) και οργανωτικά (εκ περιτροπής εργασία, πρόβλεψη
διαλειμμάτων) μέτρα αντιμετώπισης τους.
19 Θα εξετάζεται εάν εφαρμόζονται κατάλληλα
και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο
18, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται στη
ΓΕΚ ή όχι.
20 Θα διερευνάται εάν υπάρχουν ΔΔΑ για τις
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται και
φυλάσσονται σε κατάλληλο αρχείο. Τα ΔΔΑ
πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα και να αναφέρουν ότι αυτά είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006
(REACH).
21 Θα ελέγχεται εάν ορίστηκαν Α.Α., όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
22 Θα εξετάζεται εάν υπάρχει Ε.Α., όπου εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα πρόσωπα και
εάν αυτή συνεδριάζει τουλάχιστο κάθε τρεις
μήνες, τηρεί πρακτικά και υποβάλλει εισηγήσεις στον Εργοδότη σχετικά με τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

BUSINESS

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ- AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο
Οίκο
BRAZIL
BRAZIL TRADING

LIBYA

C/O Mr Douglas T. Bozza
Fax. 55-4130550362, E-mail:bozza@bisatrading.com, http://www.bisatrading.
com
Meat products and meat

E-mail:banner82@gmail.com

GREECE
Τηλ. 0030-6983410520,
΄Ετοιμα Ενδύματα

Contact Person: Mr D H S Jayawardena
833, Sirimavo Bandaranaike Mawatha, Colombo 14, Sri Lanka, Tel. 94112522871, Fax. 94-11-2540333, E-mail:sel@stassengroup.com, http://www.
stassengroup.com,
General products

HUNGARY

TRITECH MARKETING INT. (PVT) LTD

INNAVATION KFT

Contact Person:Mr Srilal Midellawala
No. 87, Makola South, Makola, Sri Lanka, Tel. 94-770109800/801, Fax. 94114-815201, E-mail:tritech@tritech.lk, http://www.tritech.lk
Fire Alarm addressable systems & accessories

Κύριο Παναγιώτη Γεωργίου

Felfoldi Jozsef, Debrecen, Damjanich Utca 22/b, Fszt.2, 4028 Hungary, Tel.
0036-309249930, E-mail:felfoldi.jozsef@hotmail.com
Croissan
nts and oth
Croissants
other pastry; marshmallow and other confectionery products

SRI LANKA
STASSEN EXPORTS (PVT) LTD

Οίκ του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
Οίκοι
για εξαγωγές προς την Κύπρο
BRAZIL

Y.S.M. FOR BUILDING

SPICUL 2 SRL

Meat Import
For more information please contact:
Andry Karapatea
Embassy of Brazil in Cyprus, Tel. 357-22-592300,
Fax. 357-22-354538

Contact Person: Mr Zvi Rutenberg
Tel. 00972-4-6334936, Fax. 00972-4-6331447.
E-mail:zr@ysmforbuilding.com, http://www.
ysmforbuilding.com
Waterprooﬁng/rooﬁng materials

Contact Person:Mr Silvestru Barabasa
39, Victoriei Ave., 71500 Dorohoi, Botosani
Country, Romania, Tel. 40-334-429437, Fax. 40234-344201, E-mail:sil_dorolactexportcheese@
yahoo.com
Large variety of dairy products from cow’s milk

GREECE

ROMANIA

SELVEC Ltd

ARTEGO SA

TANO PROD IMPEX SRL

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζαϊμάκης Κωνσταντίνος
Δ/νση: Κουταλά Ασπρόπυργος Αττικής 19300
Τηλ: 00302105570471
Ηλιακά, θέρμανση, κλιματισμό, υδραυλικά

Contact Person:Mrs Andreea Mindruta
38 Ciocarlau Str., Targu Jiu, Gorj County, Postal
code 210103, Romania, Tel./Fax. 40-253-226008, E-mail:andrea.mindruta@gmail.com, http://
www.artego.ro,
Conveyor belts with textile insertion and metallic
insertion, rubber sheets, rubber mats and plastics
for splice of belts, rubber gaskets, D-proﬁles,
tractor moulded pads, boat handles, moulded
blocks, hydrant gaskets, cleats with undercoating,
rubber pads with holes, rubber skirt partition,
sleeves and other gaskets

Contact Person:Mr Ion Ibrea,
5, Sos, Bucuresti, KM5, Remus Village, Com.
Fratesti, Country Giurgiu, Romania, Tel.
Fax., 40246-230814, Mob. 40-723320025,
E-mail:contact@tanoprod.ro, http://www.
tanoprod.ro,
Wafers and pastry products (cookies, cakes,
fresh products), packed with diverse and various
weights, also chocolate blanket (white and black)
and dietary products

THERMOSTAHl SOLAR
Ν.Αγχίαλος Θεσσαλονίκης
Τ.Θ1194-ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 00302310 710810/710811
Φαξ: 00302310 722074
Θερμάνσεις και ηλιακούς θερμοσίφωνες

BOYRNAS MEDICALS
Στ. Γονατά 15, Περιστέρι, 12133 Αθήνα
Τηλ: 0030 2102622568
Φαξ: 0030 21026112089
e-mail: info@bournas-medicals.gr
www.bournas-medicals.gr
Χονδρική, πώληση ιατρικών και παραϊατρικών

ISRAEL
CHIMTAL
Contact Person:Mr natan Zilber
Tel. 00972-4-9990504, Fax. 00972-4-8384720,
E-mail:chimtall@gmail.com, http://www.chimtal.
co.il
Industrial/institutional & household cleaning
products

SIGAL
Contact Person:Mr Eli Miittelberg
Tel. 00972-52-27317712, E-mail:Mittelberg@
bezeqint.net,
Safety shoes

TAPUZ MEDICAL
Contact Person:Mr Gil Plotnizky
Tel. 00972-7-72099306, Fax. 00972-772099305, E-mail:gil@tapuzmedical.com, http://
www.tapuzmedical.com
ECG Electrodes belt

ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ
ΕΜΠΟ ΓΕΣ
ΡΙΟ

Air conditioning products

CHIRCU PROD-IMPEX CO. SRL
Contact Person: Mrs Corina Maria Nitescu
4 Constantin Dragan Street, 3rd District,
032855 Bucharest, Romania, Tel. 0040-21311-4947, Fax. 0040-21-3114948, http://www.
chircuprodimpex.ro,
E-mail: office@chircuprodimpex.ro
Steel ﬁbers for concrete reinforcement (ﬂat,
undulated and hooked ﬁbers), cylindrical steel
cut wire for shot blasting, spherical conditioned
steel cut wire for shot peening, ecological shot for
hunting, steel wool, chopped steel wool

CONCEPT AGROTECH
CONSULTANTS LTD
Siddhartha Shankar Mohanty
306, Rohit House, Tolstoy Marg, New
Delhi 110001, Tel. 011-23731129,
Fax. 011-23731130, E-mail:ceo@cacl.in,
http://www.cacl.in,
Mobile:91-8595355244,
E-mail:siddhartha@cacl.in
- Market Research and Business
Consulting Support

ISRAEL
CERES TELECOM LTD
Mr Arik Zemer
3 Hagilad St., Rishon Lezion 75240,
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.

SRI LANKA
MADAMPE MILLS (PVT) LTD

KALROM SYSTEMS LTD

Contact Person:Mr Buddhika de Silva
No. 36, Hill Street, Dehiwela Sri Lanka, Tel. 9411-2714886, Fax. 94-11-2737218,
E-mail:buddhika@madampemills.com, http://
www.madampemills.com
Desiccated coconut

Mr. Michael Ronen
P.O. Box 9229, Jerusalem, 91091, Israel,
Tel. 00972-52-3847229,
Fax. 00972-2-6721939,
E-mail:marketing@kalromsystems.com,
http://www.kalromsystems.com
- Software for Management of IT
Department Captivities

Mr Constantin diaconescu
Tel. 40-744552004, E-mail:constantin.
diaconescu@opv.ro
Purity vipers venom with minimum of 92% protein
content

P.D. ROMANIS & SONS

Contact Person:Mrs Gabriela Nedelea
80 Timisoara Av., District 6 Bucharest, Postal
code 061325,
Bathtubes, pools and ﬁberglass shower cabins,
steel radiators,

Contact Person: Mr Wimal Devasiriratne
Mr Wimal Devasiriratne
99 St., Sebastian Street, Colombo 12, Sri Lanka,
Tel. 94-11-2324453, Fax. 91-11-2388205,
E-mail:pdroms@sltnet.lk, http://www.
pdrexporters.com
Genuine Sri Lankan Cinnamon, Cinnamon quills

Contact Person:Mrs Ramona Geana
4, Lucian blaga Str., Floor 4, Ap. 13, District 3,
Postal Cod 031072, Bucharest, Romania, Tel.
40-372733749, Fax. 40-372875473,
E-mail:Ramona.geana@cornpasta.ro
Pasta with no gluten, mixed pasta, maize unreﬁned oil, white premium wheaten ﬂour, premium
semolina

INDIA

Azrieli Center, The Triangle Bldg., 39th
Floor, Tel-Aviv 67023, Israel, Tel. 009723-6913999, Fax. 00972-153-37385805,
E-mail:benjamin@ﬁsher-lawﬁrm.com,
http://www.ﬁsher-lawﬁrm.com
- The ﬁrm specializes in the ﬁeld of
international and domestic Import and
Export, Letters of Credit, International
Arbitration, Litigation, and Enforcement of
Foreign Judgment

RADOX WATER TOUCH SRL

SAM TRADE SRL

Services

PULSES SPLITTING & PROCESSING
INDUSTRY (PVT) LTD
92/7, Pattiwila Road, Sapugaskanda, Kelaniya, Sri
Lanka, Tel. 9411-243723, Fax. 9411-2438706,
E-mail:pulses@sltnet.lk, http://www.pspil.lk
Red lentils and red split lentils

PLASTIC MILLENNIUM LTD
Mr Dor Klein
2 Keshet St., Rosh Ha’ain 48611, Israel,
Tel. 00972-3-9072229,
Fax. 00972-3-9072902,
E-mail:Dor_kle@hotmail.com,
http://www.pm-i.co.il
-Collecting and Recycling of plastic
materials

SECURITYDAM
Contact Person: Mr Arik Rath
Tel. 00972-3-7659894, E-mail:arikr@
securitydam.com, http://www.
securitydam.com
- Detection and mitigation of Distributed
Denial of Service (DDoS) attacks

UNIGLOBE TRADE LTD
Mr Shmuel Kenigsberg
11 Amnon Vetamar St., Herzelia 46417,
Israel, Tel. 00972-9-7444773, Fax. 009729-9573149, E-mail:sh@kenigs.com, http://
www.elephantours-srilanka.com
- Promoting Tourism to Sri Lanka
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Διεθνής Έκθεση IFAT India
στο Mουμπάι 24-26 Οκτωβρίου
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, στα πλαίσια του στόχου να διευρύνει το διεθνές δίκτυο
εκθέσεων διοργανώνει την IFAT INDIA τη νέα ΄Εκθεση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για την ινδική
αγορά στις 24-26 Οκτωβρίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο στο Μουμπάι, (Bombay Convention &
Exhibition Centre (BCEC).
Η Έκθεση ενδιαφέρει επιχειρηματίες ύδατος, αποχέτευσης, ανακύκλωσης και αποκομιδής
απορριμμάτων. Η μητρική έκθεση IFAT ENTSORGA στο Μόναχο, σημείωσε ρεκόρ στην
τελευταία της διοργάνωση με 2,939 εκθέτες από 54 χώρες και 125,000 κλαδικούς επισκέπτες
από 180 χώρες.
Οι κατηγορίες που παρουσιάζονται στην IFAT INDIA είναι οι εξής:
• ΄Αντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων
• Επεξεργασία νερού και λυμάτων
• Διανομή νερού και συστήματα αποχέτευσης
• Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση
• Παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων
• Αποκατάσταση/επεξεργασία εδάφους
• Καθορισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• Ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης
• Τεχνολογίες και υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας
• Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου
• Διαχείριση και υπηρεσίες περιβάλλοντος
• Παροχή υπηρεσιών
• Επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας
Πληροφορίες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου για την Ελλάδα και την Κύπρο στην
Αθήνα στη διεύθυνση: Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ. 0030-210-6419000, Φαξ. 0030210-6445175, http://www.griechenland.ahk.de,
E-mail:ahkathen@mail.ahk-germany.de
Παράρτημα Βορείου Ελλάδας
Βούλγαρη 50,
542 48 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0030-2310-32773335, Φαξ. 0030-2310-327737, http://www.griechenland.ahk.de, Email:ahkthess@mail.ahk-germany.de

Διεθνής Έκθεση Οδοντιατρικής και Οδοντικών
Τεχνολογίας 21-24 Νοεμβρίου 2013
Η 29η Διεθνής ΄Εκθεση Οδοντιατρικής και Οδοντικών Τεχνολογιών (DENTA 2013)
θα οργανωθεί από τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Ρουμανίας Romexpo στο Βουκουρέστι στις 21-24 Νοεμβρίου.
Στην έκθεση συμμετέχουν βιομήχανοι, και διανομείς εξοπλισμού, προμηθειών,
υλικού υγιεινής στόματος και φαρμακευτικών προϊόντων οδοντιατρικής.
Στη διάρκεια της έκθεσης θα οργανωθούν θεματικά συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εκθεμάτων.
Πληροφορίες:
Mrs Laura Lordache
Τηλ. Κινητό: 40-758053134, Φαξ. 40-21-2077070,
E-mail: denta@romexpo.ro
laura.iordache@romexpo.ro, http://www.denta.ro

Επιχειρηματικές Αποστολές και Φόρα
στη Λετονία (Ρήγα) και Ρωσία (Καλίνινγκραντ)
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου Ρωσίας, και με τη στήριξη των τοπικών
Επιμελητηρίων της Ρήγας και του Καλίνινγκραντ, διοργανώνουν Επιχειρηματικά Φόρα
στη Ρίγα και το Καλίνινγκραντ. Το Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Ρίγα θα πραγματοποιηθεί
στις 22 Οκτωβρίου και στο Καλίνινγκραντ στις 24 Οκτωβρίου. Σκοπός των Φόρουμ είναι
η προώθηση της Κύπρου σαν ως Κέντρο Υπηρεσιών, και η ανάπτυξη της οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ Κύπρου Λετονίας και Ρωσίας.
Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα της
ναυτιλίας, του τουρισμού, κατασκευών, κτηματαγοράς, ενέργειας, επικοινωνιών logistics
καθώς επίσης με το εμπόριο (εξαγωγές/ εισαγωγές). Επίσης εταιρείες που ενδιαφέρονται
για συνεργασίες / κοινοπραξίες στον τομέα των βιομηχανιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης και επιχειρηματικές συναντήσεις με Λετονούς και Ρώσους επιχειρηματίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη
Παναγή, Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο ΚΕΒΕ στο τηλέφωνο:
22889890.
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Συνεργασία ζητά επιχειρηματίας στη Ρουμανία
Ρουμάνικη εταιρεία ιδιοκτήτρια έργων σε φωτοβολταϊκά πάρκα στη Ρουμανία ζητά
επιχειρηματικό εταίρο από την Κύπρο. Η εταιρεία πωλεί επίσης γαλβανιζέ ατσάλινες
δομές για ηλιακά πάρκα (dip-hot galvanized steel structures for solar parks).
Για περισσότερες πληροφορίες:
TIM SALES PAVEL SRL
Mr Mihai Pavel
Κιν. Τηλ. 40-421252097, Ε-mail:timsalespavel@gmail.com,
mihailconsultansy@gmail.com

Διεθνής Έκθεση στο Τελ Αβίβ για Υδατική
Τεχνολογία και Περιβαλλοντικό ΄Ελεγχο
Η 11η Διεθνής ΄Εκθεση και Διάσκεψη για την Υδατική Τεχνολογία και τον Περιβαλλοντικό έλεγχο (WATEC) θα γίνει στο Τελ Αβίβ στις 22-24 Οκτωβρίου 2013. Η WATEC
προσφέρεται ως πλατφόρμα παρουσίασης εταιρειών με ανεπτυγμένες δραστηριότητες στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Η Ισραηλινή αγορά ύδατος αναγνωρίζεται διεθνώς ως τομέας ψηλής ανάπτυξης ως
αποτέλεσμα μακρόχρονων εμπειριών στη διαχείριση περιορισμένων υδάτινων πόρων.
Περισσότερες πληροφορίες για τη WATEC στην ιστοσελίδα http://www.watec-israel.
com και από το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22369508, Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@nicοsia.mfa.gov.il

Επιχειρηματικό Συνέδριο Κορυφής
στο Μαρόκο 19-21 Νοεμβρίου
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση Επιχειρηματικού Συνεδρίου Κορυφής πέρυσι στη
Λιβύη διοργανώνεται στις 19-21 Νοεμβρίου Επιχειρηματικό Συνέδριο Κορυφής στο
Μαρόκκο (Morocco Summit), που απευθύνεται σε κρατικούς αξιωματούχους, εκτελεστικούς διευθυντές, διοικητικούς και προέδρους εταιρειών με δραστηριότητα στους
τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, της ηλεκτροπαραγωγής και της αφαλάτωσης, του τουρισμού, της γεωργίας, της πληροφορικής, του λιανικού εμπορίου, των
αυτοκινήτων και των υπεράκτιων δραστηριοτήτων.
Διοργανωτές του Συνεδρίου είναι η ομάδα Fleming Gulf με ηγετική δράση στην επιχειρηματική πληροφόρηση (Business Intelligence)
Πληροφορίες: Fleming Gulf 605 City Tower, Boat Club Road, Pune 411001,
Maharashtra, India, Tel. 91-20-6727-6403, Fax. 91-206607006,
Ε-mail:amrita.jambavalikar@ﬂeminggulf.com, http://www.ﬂeminggulf.com

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ σε Ντουμπάι
και Άμπου Ντάμπι 9-13 Νοεμβρίου 2013
Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, διοργανώνουν Επιχειρηματικά Φόρα στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι
με σκοπό την προώθηση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο Υπηρεσιών, και για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών συνεργασιών της Κύπρου με
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ντουμπάι θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου και το
Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Άμπου Ντάμπι, στις 12 Νοεμβρίου.
Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα
της ναυτιλίας, του τουρισμού, κατασκευών, κτηματαγοράς, ενέργειας, επικοινωνιών
logistics καθώς επίσης με το εμπόριο (εξαγωγές/εισαγωγές). Επίσης εταιρείες που ενδιαφέρονται για συνεργασίες/κοινοπραξίες στον τομέα των βιομηχανιών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και επιχειρηματικές συναντήσεις με επιχειρηματίες
των HAE.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη
Παναγή, Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο ΚΕΒΕ στο τηλέφωνο:
22889890.

Διεθνής Εμπορική Έκθεση
στην Ινδονησία 16-20 Οκτωβρίου 2013
Η 25η Διεθνής Εμπορική Έκθεση της Ινδονησίας (28th Tradexpo Indonesia) θα πραγματοποιηθεί στο Επιχειρηματικό Κέντρο Kemayoran στις 16-20 Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στο Μπαλί (Bali International
Convention Centre) έκθεση θαλάσσιας παραγωγής τροφίμων (Seafood Show).
Πληροφορίες από τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Ινδονησίας στη Ρώμη,
Bachtiar Pangaribuan, Travel Attache, Τηλ. 39-06-42009101, Φαξ. 39-06-4880280, Κινητό:39-3358495814, E-mail: bachtiar.pangaribuan@kemendag.go.id, bachtiarp2003@
yahoo.com, indorom@uni.net

22

BUSINESS

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

SADAHARITHA AGRI FARMS &
EXPORTERS (PVT) LTD
6A, Alfred Place, Colombo 03, Sri Lanka, Tel.
94-11-5234000, Fax. 94-11-2564001,
E-mail:kapila@sadaharitha.com, http://www.safe.
exports.com
Fresh fruit & vegetables, spices, dehydrated
fruits, Ceylon tea and many resort supply items

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD
Contact Person:Mr DHS Jayawardena
No. 833, Sirimavo Bandaranaike Mawatha,
Colombo 14, Sri Lanka, Tel. 94-11-2522871,
Fax. 94-11-2540333, E-mail:sel@stassengroup.
com, http://www.stassengroup.com
Black tea, green tea, herbs, liquid tea, tea in
packets, tea in bags, tea in bulk, desiccated
coconut, cinnamon

STRAIGHT-LINE INTERNATIONAL PVT
(LTD)
Contact Person: Mr M. Ramesh
No. 801, K Cyril C Perera Mawatha (Bloemendhal
Road), Colombo – 15, Sri Lanka, Pin
Code:01500, Tel. 0094-11-5338516, 5749466,
Fax. 0094-11-5338589,
E-mail:ramesh@straightline.lk, http://www.
straightline.lk
Coir & coir based products

ΙΟΥΛΙΟΣ- AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Packaging products, tea bags, packets,
pouches, tin caddies, ceramic containers,
wooded boxes

POLYCART TECHNOLOGIES
Contact Person:Mr. David Deshe
Tel. 00972-4-9858088, Fax. 00972-4-9858084,
E-mail:david123@polycartt.com, http://www.
polycart.co.il
Police security rescue equipment
Electrical power panels telecommunication

THAILAND
HOCKEY INTERNATIONAL CO. LTD
59/822 M.3 Moi 7 Muangthongthani 3,
Ghangwattana Road, Pakkred, Nonthaburi
11120, Thailand, tel. 662-981-7622, Fax. 662981-7624, E-mail:tauradhl@hotmail.com, http://
www.ricethailand.com
Rice

THROUGH E-MAIL:

SWITZERLAND

CINTHIA SOTO TOLEDO

AGPP INTERNATIONAL

E-mail:csotot@med.puc.cl
Reﬁned sunﬂower oil

Fraumunsterstrasse 16, CH8001 Zurich, Tel. 41442199889, Fax. 41-442198889,
E-mail:agppintl@gmail.com
Wheat, maize, barley, sorghum & salt

SYRIA
PINDEX
Contact Person:Dana Rasian
Tel. 00963-11-2265389, Fax. 00963-112320316, E-mail:info@pindexonline.com, http://
www.pindexonline.com
Pulp, paper, converting and corrugating
industries

GUANGZONG GUANGHUA PLASTICS
CO. LTD
E-mail:market01@ghplastics.net,
Plastic raw materials

SHANDONG UNITE-SUN INDUSTRIAL
CO. LTD
http://www.materials.unite-sun.com,
E-mail:linda@unite-sun.com
Chemical products

U.A.E.

TAIWAN

B. PLUS ARABIC

UNI WORLD TEAS (PVT) LTD

WAN LU CO. LTD

Contact Person:Mr Dilan Fernando
Tel. 94-11-2913018, Fax. 94-11-2908035,
E-mail:dilan@uniworldteas.com, http://
wwwuniworldteas.com

E-mail:wanlumarketing@gmail.com, Tel.
8653266717968, Fax. 8653285819681,
China
High quality pig leathers

AHMAD BAKRI
P.O. Box 70212, Sharjah, UAE, Tel. 00971-65541411, Fax. 00971-65541511, http://www.
bplus.com.lb
Bakery equipment

DUBAI EXPORT DEVELOPMENT
CORPORATION (UAE)
E-mail:trade_point_detroit@yahoo.com, Tel./Fax.
00971-6-55627174-6,
Crude oils and petroleum products, raw materials

U.K.
GLOBAL MOTOR FACTORS
Nikki Farndon
Tel. 07810-184424, 01934-613886,
E-mail:globalmotorfactors@gmx.com
Automotive parts, accessories, and equipment
worldwide

SANMEX INTERNATIONAL LTD
5 Dalmarnock Road, Rutherglen, Glasgow G73
1 NY, Tel. 0141-6472244, Faxd. 0141-6131228,
E-mail:info@sanmex.com
Household and personal care aerosol products

UKRAINE
White beet sugar
Information from:
EMBASSY OF UKRAINE TO THE REPUBLIC OF
CYRPUS
10 Miauli Str., Engomi, 2415 Nicosia, Tel. 35722-464-380, Fax. 357-22-464381, E-mail:emb_
cy@mfa.gov.ua

U.S.A.
ITT–EXIM – LLC
Tel. 0032472558367, E-mail:bussines-2010@
live.be, http://www.exim.gov
General productsa

΄Εκθεση Τροφίμων Ξενοδοχείων και Γεωργίας
στη Ναϊρόμπι Κένυας 4-6 Οκτωβρίου

Διεθνής ΄Εκθεση Ενέργειας
στην Τιμισοάρα 5-7 Νοεμβρίου 2013

Η Διεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων, Ξενοδοχείων και Γεωργίας FOODAGRO AFRICA 2013
οργανώνεται στη Ναϊρόμπι της Κένυας στις 4-6 Οκτωβρίου 2013 . Η έκθεση είναι η
σημαντικότερη στον τομέα της στην Ανατολική Αφρική και σ΄αυτή συμμετέχουν εκθέτες από περισσότερες από 20 χώρες. Θα εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, κατεψυγμένα
προϊόντα, είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, αναψυκτικά και σνακ, συστήματα και
εξοπλισμοί ξενοδοχείων κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες:
Mr Rajendra Sharma
RAJ International, Tel./Fax. 91-141-2293772, Κινητό:91-9351627879,

Διεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Ενέργειας (Ro Energy Romania) πραγματοποιείται στην Τιμισοάρα στις Δυτικές Επαρχίες της Ρουμανίας στις 5-7 Νοεμβρίου 2013 με έμφαση στην
ανανεώσιμη ενέργεια κατ την επάρκεια ενέργειας στις κατασκευές.
Η Τιμισοάρα είναι η πρωτεύουσα της Δυτικής Ρουμανίας στην οποία εκτελούνται τα
μεγαλύτερα έργα της χώρας που προσελκύουν ξένες επενδύσεις.
Πληροφορίες: RoEnergy SC R.E.S. GROUP SRL
Τηλ./φαξ 40-357-436266, 40-357411642, E-mail:info@roenergy.en, http://www.
roenergy.eu

E-mail:rajint199@yahoo.com, sharma_vkjp@bsnl.in

Διεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων και Ποτών
στο Ισραήλ 12-14 Νοεμβρίου
Η 30η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών του Ισραήλ Israfood οργανώνεται στο
Τελ Αβίβ στις 12 με 14 Νοεμβρίου 2013 στα πλαίσια της εβδομάδας Ισραηλινών
Τροφίμων και Φιλοξενίας (Israel Food & Hospitality Week) Παράλληλα διοργανώνονται εκθέσεις εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνολογιών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας (Hotex) και εξοπλισμού μαγειρείων και εστιατορίων (Kitex).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.stier.co.il/english/fair
israfood.htm και από την Πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκωσία στο Τηλ. 22-369508,
Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

Έκθεση Τροφίμων & Φιλοξενίας
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας
Έκθεση Τροφίμων και Φιλοξενίας (Food & Hospitality Show) διοργανώνεται στις
18-19 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας το Δουβλίνο. Η έκθεση
ενδιαφέρει κυρίως ξενοδόχους επιχειρηματίες σίτισης, μεταπωλητές ιδιοκτήτες
καφετεριών και γενικά τους εμπλεκόμενους σε υπηρεσίες τροφίμων.
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα://foodhospitality.ie, και Caroline McGuinness, Τηλ.
04(2)890431000, E-mail: Caroline Mcguinness@freshmontgomery.co.uk

Διεθνής Έκθεση Υφαντών και Ενδυμάτων
στην Jaipur της Ινδίας τον Οκτώβριο
Η 2η Διεθνής Έκθεση Υφαντών και Ενδυμάτων (International Textile and Apparel Fair
UASTRA 2013) θα οργανωθεί στην Jaipur του κρατιδίου Rajasthan της Ινδίας στις 3-6
Οκτωβρίου 2013. Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή της βιομηχανίας υφαντών και
ενδυμάτων της Ινδίας, η ενθάρρυνση επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ινδικών και διεθνών εταιρειών.
Πληροφορίες:Mr Gyant Prakash Director of the Federation of Indian Chamber of
Commerce & Industry, New Delhi 110001, Federation House Tansen Marg, http://
www.78199.in.all.biz, Tel. 91-98-111358783

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας των μελών του ΚΕΒΕ
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ, Τηλ. 22-889880
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ
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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
Τεχνικές Προδιαγραφές
για τη Διαχείριση
Καινοτομίας
από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Τυποποίησης
Την υιοθέτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για Συστήματα Διαχείρισης Καινοτομίας (CEN/TS
16555-1) έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης
(CEN) μετά τη διαδικασία διαβούλευσης και ψηφοφορία των χωρών
μελών του CEN. Το έγγραφο αυτό
αναμένεται να εκδοθεί και επίσημα
από τον CEN στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό ήταν ένα από
τα θέματα που απασχόλησαν τη
συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής
για τη διαχείριση καινοτομίας (TC
389) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) στις
Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2013.
Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχει και η Κύπρος με τον Κυπριακό
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως
πλήρες μέλος και εκπροσωπείται
από το Διευθυντή Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέα
Αντωνιάδη. Η Τεχνική Επιτροπή
αναμένεται μέχρι το τέλος του
χρόνου να εκδώσει μια σειρά από
έγγραφα/τεχνικές προδιαγραφές
που περιστρέφονται γύρω από
τη διαχείριση καινοτομίας όπως
στρατηγική πληροφόρηση, καινοτόμα σκέψη, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, διαχείριση
δημιουργικότητας και αξιολόγηση
αποδοτικότητας συστημάτων διαχείρισης καινοτομίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν
στην καθοδήγηση για δημιουργία
και λειτουργία συστήματος διαχείρισης καινοτομίας, εφαρμόσιμου σε όλους του δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, είδους ή τομέα.
Με τη χρήση των κατευθυντηρίων
γραμμών του εγγράφου αυτού οι
οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν
την αντίληψη για την καινοτομία
και τη σημασία ενός Συστήματος
Διαχείρισης Καινοτομίας, να αναπτύξουν τέτοιο σύστημα και να
ενισχύσουν την ικανότητά τους για
καινοτομία προσβλέποντας ότι θα
δημιουργήσουν περισσότερη αξία
για τον οργανισμό τους.
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Όχι στις χαριστικές αποζημιώσεις
Ο ιδιωτικός τομέας παρακολουθεί με δέος την εντελώς άδικη
και εξωπραγματική την παραχώρηση χαριστικών αποζημιώσεων, που απλόχερα προσφέρονται στον ευρύτερο δημόσιο
και στον τραπεζικό τομέα.
Εν μέσω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που περνά
η χώρα μας και ενώ όλοι βρισκόμαστε στον αναπνευστήρα,
οι τράπεζες, προσφέρουν από τα κουρεμένα λεφτά των καταθετών, τους επιπρόσθετους φόρους και τις υπερχρεώσεις,
γενναιόδωρες αποζημιώσεις για να πείσουν τους υπεράριθμους υπαλλήλους τους, να αποχωρήσουν από την εργασία
τους. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί να υπάρχει τόση μεγάλη αδικία μεταξύ των πολιτών. Στον ιδιωτικό τομέα, ο υπάλληλος απολύεται από τη μια μέρα στην άλλη με τον τελευταίο
κουρεμένο μισθό στο χέρι, χωρίς ταμείο προνοίας, και περιμένει 18 μήνες για να πληρωθεί από το ταμείο πλεονάζοντος
προσωπικού όπως προνοεί και η σχετική νομοθεσία. Ενώ οι
υπάλληλοι του τραπεζικού τομέα, έχουν την απαίτηση να ζητούν χαριστικές αποζημιώσεις στο ακέραιο, μαζί με όλα τα
παχουλά τους επιδόματα, απλά για να αποφασίσουν εάν είναι
αρκετά ή όχι για να αποχωρήσουν.
Είναι καιρός να αντιληφθούν και οι τράπεζες ότι είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό οφείλουν να προβαίνουν άμεσα σε
απολύσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία και όχι να καταρτίζουν
σχέδιο αφυπηρέτησης και να επωμίζονται το κόστος οι μέτοχοι
και οι καταθέτες. Το 2012 το δημόσιο κατέβαλε €180.5 εκ.
σε 1680 υπαλλήλους, ως αποζημίωση, απλά για την πρόωρη
αφυπηρέτηση τους. Φέτος μέχρι τον Ιούνιο με συνεχιζόμενη
την οικονομική κρίση, κατάφωρα η ΕΔΥ ενέκρινε άλλες 500
πρόωρες αφυπηρετήσεις, με κόστος €60.5 εκ. Και δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου, θα εισπράττουν πέραν των πιο πάνω και συντάξεις 2-4 φορές πιο ψηλές από τις
αντίστοιχες των ιδιωτών, χωρίς βέβαια καμιά δική τους ουσιαστική συνεισφορά. Με έκπληξη καταγράφεται επίσης η αγωνιώδης προσπάθεια των Κυπριακών Αερογραμμών να μειώσουν

το πολυάριθμο προσωπικό τους, που είναι σε όλους γνωστός
ο τρόπος που έχει προσληφθεί. Την ίδια ώρα οι συντεχνίες
επιμένουν σε αποζημιώσεις, με συνεπακόλουθο η εταιρεία να
κινδυνεύει να καταστραφεί. Δεν αντιλαμβάνονται ότι με τη
στάση τους θα διαλύσουν την εταιρεία μία ώρα ενωρίτερα. Ο
επιχειρηματικός κόσμος βιώνει με αγωνία την προοπτική της
επιβίωσης ή όχι του τραπεζοοικονομικού μας συστήματος και
την διάσωση η μη της Κύπρου μας. Ήδη μια τράπεζα έκλεισε λόγω πτώχευσης, ενώ το προσωπικό και τα «golden-boys»
απαιτούν να τους καταβληθούν χαριστικές αποζημιώσεις από
τα λεφτά που έχουν χάσει οι μέτοχοι, οι επενδυτές οι καταθέτες, οι επιχειρηματίες…..
Φτάνει πια αυτός ο παραλογισμός. Εκτός από άδικοι γινόμαστε
και καταστροφικοί. Ας βάλει κάποιος φρένο σ΄ αυτές τις πρακτικές και νοοτροπίες…
Κώστας Γεωργαλλής
Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από
το 5ο University –
Business Forum
που διοργανώθηκε
από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις
Βρυξέλλες στις 4-5
Ιουνίου

Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις
και Πανεπιστήμια
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 4-5 Ιουνίου
2013 το πέμπτο University – Business Forum που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευσης). Σκοπός του Φόρουμ είναι όπως έρθουν πιο
κοντά οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια για ενίσχυση της
συνεργασίας και από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων. Το φόρουμ παρέχει μια πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους ενδιαφερόμενους από τον κόσμο της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ενθαρρύνοντας το
διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία μάθηση
όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν κοινές ανησυχίες και
στόχους για συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων.

Αυτό το πέμπτο Φόρουμ χτίζει στα επιτεύγματα και τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και εστιάζεται κυρίως στη μετάβαση από την πολιτική και τη θεωρία,
στην υλοποίηση και την πρακτική. Οι εργασίες του Φόρουμ
στηρίζονταν σε τέσσερις βασικές ενότητες: επιχειρηματικότητα, προώθηση αλλαγής, καινοτομία και καινοτόμες
δράσεις σε πανεπιστήμια.
Στη συνάντηση παρέστησαν η Επίτροπος για την Εκπαίδευση και Πολιτισμό κα. Ανδρούλλα Βασιλείου, εκπρόσωποι
επιχειρήσεων και Επιμελητηρίων, καθώς και πανεπιστημιακοί. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από το Διευθυντή
Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας για διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος
Συνάντηση είχε την Τετάρτη 17 Ιουλίου η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με τους εμπειρογνώμονες
από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει μετακαλέσει η ΑΗΚ
για το θέμα της αναθεώρησης των διατιμήσεων για την
περίοδο 2014-2018.
Για πρώτη φορά γίνεται κατορθωτό όπως οι εμπειρογνώμονες της ΑΗΚ συναντηθούν με τις επιχειρήσεις για
να ακουστούν και οι δικές τους απόψεις όσον αφορά
τη σημερινή διάρθρωση των διατιμήσεων ηλεκτρικού
ρεύματος, τα προβλήματα που προκύπτουν, το θέμα
της μέγιστης ζήτησης και το ψηλό κόστος ηλεκτρικού
ρεύματος που καταβάλλουν.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας τους εμπειρογνώμονες αναφέρθηκε στη διαχρονική στενή συνεργασία του ΕΒΕΛ
με την ΑΗΚ στην προώθηση των θεμάτων ηλεκτρικής
ενέργειας. Τόνισε εμφαντικά ότι το ψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, το ψηλότερο σε όλη
την Ευρώπη, έχει ακρωτηριάσει τις επιχειρήσεις και έχει
αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα τους.
Υπογράμμισε ότι η χρέωση της μέγιστης ζήτησης είναι
τιμωριτική για τις επιχειρήσεις μιας βάρδιας με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρεώσεις που ξεπερνούν τα 20-22
σεντ/ kwh.
Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι ανταγωνιστική έχοντας το
πιο ακριβό βιομηχανικό ρεύμα, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν ισοδύναμο με το οικιστικό, ενώ στις
πλείστες χώρες του εξωτερικού αυτό είναι στο 60% του
οικιστικού.
Τονίστηκε στους συμβούλους της ΑΗΚ η ανάγκη για
εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΑΗΚ, εξοικονόμηση
εξόδων λειτουργίας και πιο αποτελεσματική διαχείριση
της αγοράς καυσίμων.
Ο κ. Γεωργαλλής εξέφρασε την έκπληξη του εμπορο-

βιομηχανικού κόσμου ότι παρά την καταστροφή του
σταθμού του Βασιλικού, η ΑΗΚ τα τελευταία 2 χρόνια
καταγράφει κέρδη στην ετήσια οικονομική έκθεσή της.
Ήταν παραστατικό το παράδειγμα από επιχείρηση που
ανέφερε ότι δεν εκτελεί παραγγελίες για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο καθώς, λόγω της μέγιστης ζήτησης η
λειτουργία του εργοστασίου της για αυτούς τους μήνες
είναι ζημιογόνα.
Διαπιστώθηκε συναντίληψη στο ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις μέσα από καλύτερες διατιμήσεις
ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να παραμείνουν ανταγωνι-

στικές με εξαγωγικές πιθανότητες . Σε αντίθετη περίπτωση ένας σημαντικός αριθμός από αυτές θα κλείσουν και συνακόλουθα η ΑΗΚ θα απολέσει πελάτες με
όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και κυρίως όσον αφορά
τη βιωσιμότητα της.
Οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ που συνόδευαν τους εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα
επιχειρήματα του ΕΒΕ Λευκωσίας και ακολούθως οι
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να αναφέρουν τις δικές
τους εμπειρίες για το πώς επηρεάζονται από τις υφιστάμενες διατιμήσεις.

Το έργο LEAN σε εξέλιξη
Πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Απριλίου στο
Baveno της Ιταλίας η 2η συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο «Learning by Analogies – LEAN» κάτω
από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci – Transfer
of Innovation. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλες οι
χώρες εταίροι στο έργο και ήταν σημαντική για τον
καθορισμό των παραπέρα ενεργειών.
Το έργο LEAN αφορά τη δημιουργία δεξαμενών
εκπαίδευσης και η ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και επιχειρηματιών διαμέσου
της μεταφοράς της καινοτόμου μεθοδολογίας βασισμένη στη χρήση «αναλογίας» που τους επιτρέπει
να παίρνουν αποτελεσματικότερες αποφάσεις.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την έρευνα των αναγκών της αγοράς και
σημερινής κατάστασης τεχνογνωσίας στο τομέα
αυτό, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη
μέθοδο Learning by Analogies για την κάθε χώρα
εταίρο.
Μια πολύ σημαντική πτυχή της συνάντησης ήταν οι
δύο συνεδρίες με τη μέθοδο Learning by Analogies
που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από ειδικούς
του ISTUD Ιταλίας. Το γεγονός αυτό επέτρεψε
στους εταίρους να κατανοήσουν καλύτερα την μεθοδολογία των «αναλογιών» και πως εφαρμόζεται
στην πράξη.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης γενικά
θέματα συντονισμού, επικοινωνίας και διάχυση δραστηριοτήτων. Στα επόμενα στάδια θα γίνει προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε
χώρα εταίρο καθώς και η κατάρτιση των εκπαιδευ-

Στιγμιότυπα από
τη 2η συνάντηση
για το Ευρωπαϊκό
έργο «Learning
by Analogies –
LEAN» κάτω από
το πρόγραμμα
Leonardo Da
Vinci – Transfer of
Innovation, που
πραγματοποιήθηκε
στις 18-19 Απριλίου
στο Baveno της
Ιταλίας

τών.Διοργανωτής της εν λόγω συνάντησης ήταν ο Ιταλός εταίρος του έργου, το
ISTUD Business School, o οποίος είναι ο
υπεύθυνος εταίρος για τη μεταφορά της
τεχνογνωσίας. Συντονιστής του έργου είναι ο Κυπριακός συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting. Στο έργο
συμμετέχει και το ΕΒΕ Λευκωσίας στο
οποίο εκπροσωπείται από το Διευθυντή
Βιομηχανίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
LEAN μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.projectlean.eu/
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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

μικρά

Συνεργασία
ΕΒΕΛ-ΑΝΕΛΕΜ
Θέματα που απασχολούν την
επαρχία Λεμεσού συζήτησαν
σε πρόσφατη συνάντηση τους
ο Πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λεμεσού Φιλόκυπρος
Ανδρέου και ο Διευθυντής της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας
Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ) Ράκης
Πιερίδης.
Η συνάντηση, που
πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της ΑΝΕΛΕΜ,
επικεντρώθηκε στις ανάγκες
των παραγωγών της Λεμεσιανής
υπαίθρου στην τρέχουσα
οικονομική συγκυρία, κυρίως σε
ότι αφορά την καλύτερη δυνατή
διάθεση των προϊόντων τους. Σ’
αυτό το πλαίσιο, οι δύο πλευρές
αντάλλαξαν απόψεις για τη
δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών
αγορών στις οποίες οι παραγωγοί
θα μπορούν να διαθέτουν
τα προϊόντα τους απευθείας
στον καταναλωτή, χωρίς τη
παρέμβαση μεσαζόντων.
Αποφασίστηκε όπως η όλη
ιδέα μελετηθεί σε βάθος στην
τεχνοοικονομική της διάσταση.
Συζητήθηκαν επίσης οι
δυνατότητες εξαγωγής
παραδοσιακών προϊόντων
της Λεμεσιανής υπαίθρου στο
εξωτερικό και αποφασίστηκε
όπως το θέμα, τύχει περαιτέρω
επεξεργασίας για να διαπιστωθεί
αν το όλο εγχείρημα είναι
πρακτικά εφικτό και οικονομικά
βιώσιμο.
Υπενθυμίζεται ότι ΕΒΕΛ και
ΑΝΕΛΕΜ ανέκαθεν διατηρούν
σχέσεις εξαιρετικής συνεργασίας,
τις οποίες υπογραμμίζει μεταξύ
άλλων το γεγονός ότι το
Επιμελητήριο μας συμμετέχει
στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΝΕΛΕΜ από θέση
Αντιπροέδρου.
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Επίσκεψη Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ στο ΕΒΕΛ
Το όλο φάσμα θεμάτων που απασχολούν
τον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού
και η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας όπως διαμορφώθηκε ως συνέπεια
της συνεχιζόμενης κρίσης αποτέλεσαν
αντικείμενο συζήτησης σε πρόσφατη
επίσκεψη στο ΕΒΕΛ της Επαρχιακής
Επιτροπής Λεμεσού του ΑΚΕΛ.
Σε εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρος Ανδρέου
αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα
που ταλανίζουν την Κυπριακή οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στο οξύτατο
πρόβλημα της ρευστότητας ως αποτέλεσμα του οποίου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες
που μοιραία επιτείνουν και το πρόβλημα
της ανεργίας. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ
πρότεινε τη δημιουργία συντονιστικής
Επιτροπής Λεμεσού η οποία να επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των οικονομικών και ευρύτερων αναπτυξιακών
αναγκών της πόλης και επαρχίας.
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και άλλα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ,
παρόντα στη συνάντηση έθεσαν επίσης
ενώπιον της Επαρχιακής Επιτροπής του
ΑΚΕΛ την ανάγκη να γίνουν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και ανατροπές σε
όλους τους τομείς της οικονομίας, για
μια σωστή πορεία που θα δώσει την προοπτική εξόδου από την κρίση. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στο ραγδαία αναδυόμενο
στην Κύπρο κεφάλαιο των υδρογονανθράκων και τονίστηκε η δυνατότητα της

Λεμεσού, επί τη βάσει των υφιστάμενων
υποδομών της σε έμψυχο και άψυχο υλικό να φιλοξενήσει συναφείς με το αντικείμενο εταιρείες.
Μιλώντας εκ μέρους της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ, ο Επαρχιακός Γραμματέας
του κόμματος κ. Γιώργος Γεωργίου συμφώνησε πως όντως η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, η κρίση επιδεινώνεται με ευνόητα αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους που
οδηγούνται στην ανεργία και είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για αναπτυξιακού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που θα μας οδηγήσουν στην πολυπόθητη έξοδο από την

κρίση το συντομότερο. Η αντιπροσωπεία
του ΑΚΕΛ, στην οποία πέρα από τον κ.
Γεωργίου, συμμετείχαν μεταξύ άλλων
οι βουλευτές Κώστας Κώστα, Ανδρέας
Καυκαλιάς, Χρίστος Μέσης και Γιάννος
Λαμάρης όπως και ο Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής, έθεσε ενώπιον του Συμβουλίου του ΕΒΕΛ
πέραν των 20 ώριμων έργων των οποίων
η προώθηση θα συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο
Λεμεσού, ο δρόμος Λεμεσού – Σαϊττά, η
επέκταση του νέου Λιμανιού Λεμεσού η
αξιοποίηση του Lady’s Mile κλπ.

ΕΒΕΛ: Στήριξη προσπάθειας για
ανάδειξη των παραλιών της Λεμεσού
Τη στήριξη του στην προσπάθεια ανάδειξης των παραλιών της Λεμεσού, εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λεμεσού, στο πλαίσιο πρόσφατης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού. Η όλη προσπάθεια που θα πάρει τον χαρακτήρα

εικονογραφημένης έκδοσης, αναμένεται να περατωθεί
μέχρι την άνοιξη του 2014 και πέρα από το ΕΒΕΛ, υποστηρίζεται ενεργά τόσο από το Δήμο Λεμεσού, όσο και
από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Λεμεσού.
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ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201
P.O.Box. 53124, 3300 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291
e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

μικρά
Συνάντηση ΕΒΕΑ
με Πολεοδομία
Αμμοχώστου
Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο
Διευθυντή του Γραφείου Πολεοδομίας Αμμοχώστου κ. Μάριο
Κουρούγιαννη είχε πρόσφατα
αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ αποτελούμενη από Πρόεδρο Γιώργο
Μιχαηλίδη, τον προηγούμενο
Πρόεδρο Λοΐζο Σιακαλλή και το
Διευθυντή του Επιμελητηρίου
Ιάκωβο Χατζηβαρνάβα. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν
διάφορα θέματα που αφορούν
την πολεοδομία και το έργο της,
όπως η πολεοδομική αμνηστία,
τα πολεοδομικά έργα στην
Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου,
τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, το
περιβάλλον και άλλα ζητήματα.
Ανταλλάγησαν επίσης απόψεις
για το θέμα της επιστροφής και
ανοικοδόμησης της Αμμοχώστου
και τρόποι συνεργασίας μεταξύ
ΕΒΕΑ και Πολεοδομίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ετήσια Γενική
Συνέλευση ΕΒΕΑ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου
θα πραγματοποιηθεί στις 27
Νοεμβρίου 2013. Περισσότερες
λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν
αργότερα.

Θέματα Τελωνείων
και Λιμένων
Στα πλαίσια διαφόρων συσκέψεων που έγιναν στα Τελωνεία και
την Αρχή Λιμένων συζητήθηκαν
οι εξελίξεις που αφορούν την
αναβάθμιση των συστημάτων
μηχανογράφησης ‘’Θησέας’’ και
‘’Cypos’’, τα προβλήματα που
παρουσιάζονται στη διαδικασία
των εξαγωγών μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος και
άλλα ζητήματα που αφορούν
τις Τελωνειακές και Λιμενικές
διαδικασίες και το εισαγωγικό
εμπόριο.
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Συνάντηση ΕΒΕΑ με Υπουργό Εξωτερικών

Η επιστροφή Αμμοχώστου είναι η αρχή
για συνολική επίλυση του Κυπριακού
Αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών
κ. Ιωάννη Κασουλίδη, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις για
την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Ο κ. Κασουλίδης ανέφερε ότι η
Κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση την οποία θα καταθέσει
στις συνομιλίες και η οποία προβλέπει επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της και τη λειτουργία του λιμανιού της πόλης, υπό την
αιγίδα της Ε.Ε. για εξαγωγές Τ/Κ προϊόντων σε χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα προταθεί η επιστροφή της
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου (που σήμερα δεν κατοικείται) να γίνει με την έναρξη των συνομιλιών ώστε να αποτελέσει την αρχή για τη δημιουργία θετικού κλίματος και δυναμικής για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού. Ουσιαστικά
πρόκειται για ένα μέτρο προ της λύσης για να βοηθήσει στην
επίλυση του Κυπριακού. Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρέτισε την
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και τόνισε ότι η επιστροφή της
Αμμοχώστου, με βάση την προτεραιότητα που επιτάσσουν τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα σπάσει τον πάγο
και θα δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μπορεί δε να αποτελέσει την αρχή για τη συνολική
επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος
Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να δι-

αδραματίσει το δικό του ρόλο στα πλαίσια των αποφάσεων
των Ην. Εθνών, για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Η
επιστροφή και ανοικοδόμηση της περίκλειστης περιοχής και το
άνοιγμα του λιμανιού της πόλης θα δημιουργήσουν ευκαιρίες
συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ. Θα συμβάλει
επίσης στην επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος όλων
των Κυπρίων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των επενδύσεων, των εργασιών και υλικών που θα χρειαστούν για την
ανοικοδόμηση. Ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε επίσης ότι οι Αμμοχωστιανοί δεν θα δεχτούν τη θυματοποίηση τους και ότι θα
αγωνιστούν για την επιστροφή στην πόλη τους στα πλαίσια της
αναγνωρισμένης προτεραιότητας.

Αμμόχωστος και περιουσιακό στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων
Το ζήτημα της κατεχόμενης Αμμοχώστου και το περιουσιακό
συζητήθηκαν σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων. Αναλυτικότερα η ΚΕΠ έθεσε το θέμα της ιδιαιτερότητας της πόλης της Αμμοχώστου ως πόλης υπό αιχμαλωσία και τις ενέργειες που επιβάλλεται να αναληφθούν από
τις αρχές με στόχο την επιστροφή της πόλης στους νόμιμους
κατοίκους της. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή και τους παρευρισκόμενους για
τις προκαταρκτικές σκέψεις της κυβέρνησης που εστιάζονται
στην επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου
(σαν πρώτο βήμα) υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση και η χρήση
του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με εξουσιοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για εξαγωγές τουρκοκυπριακών προϊόντων σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής θα γίνει με την έναρξη
των συνομιλιών σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη
δημιουργία θετικού κλίματος στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Φυσικά
όλα αυτά προϋποθέτουν την θετική ανταπόκριση της Τουρκίας
η οποία μέχρι σήμερα αρνείται την επιστροφή της πόλης ως
μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως προνοούν οι συμφωνίες κορυφής και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όπως

αρνείται και την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκ μέρους των μελών της Επιτροπής έγινε εισήγηση όπως η
Κυβέρνηση αποστείλει την τελική της πρόταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων για ενημέρωση καθώς και
συζήτηση του όλου θέματος στο Εθνικό Συμβούλιο για λήψη
συλλογικής απόφασης. Όσον αφορά το περιουσιακό και τις
προσφυγές Ελληνοκυπρίων στην επιτροπή περιουσιών στα
κατεχόμενα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για
την πρόταση του Υπουργού για τη δυνατότητα πώλησης κατεχόμενων περιουσιών σε Ελληνοκύπριους χωρίς την καταβολή
μεταβιβαστικών τελών.
Εκ μέρους του ΕΒΕΑ και των άλλων προσφυγικών οργανώσεων έγιναν διάφορες επισημάνσεις και εισηγήσεις με στόχο την
προστασία και ενίσχυση της φερεγγυότητας των ιδιοκτητών
κατεχομένων περιουσιών ώστε να σταματήσουν οι προσφυγές
στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων’’.
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων κα
Σκεύη Κουκουμά ανέφερε ότι οι απόψεις και εισηγήσεις των
φορέων θα διαβιβαστούν στην διακομματική επιτροπή καθώς
και στη συσταθείσα διυπουργική επιτροπή για μελέτη και λήψη
αποφάσεων.

Ενημέρωση του ΕΒΕΑ για τους τομείς εξειδίκευσης του ΤΕΠΑΚ
Μετά από τη συμφωνία για υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του ΤΕΠΑΚ
παρευρέθηκαν στη συνεδρία της ολομέλειας του ΔΣ του Επιμελητηρίου, όπου παρουσίασαν το επιστημονικό υπόβαθρο
και τους τομείς εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκαν στις προοπτικές ανάπτυξης ουσιαστικής διασύνδεσης
και αμφίδρομης ωφελιμότητας των τμημάτων του Πανεπιστημίου με τη βιομηχανία. Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία του Γραφείου Διασύνδεσης, ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου κ. Γιώργος Μιχαηλίδης εξήρε την σημαντικότητα του
εγχειρήματος διασύνδεσης Ακαδημαϊκής δραστηριότητας και
Βιομηχανίας και εξέφρασε την προθυμία του ΕΒΕ Αμμοχώστου για στενότερη συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Ακολούθησε
εποικοδομητική συζήτηση και έγιναν και σχετικές εισηγήσεις
από τα μέλη του Επιμελητηρίου για την ανάγκη δημιουργίας
συνεργιών μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Βιομηχανίας για
την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις, ειδικότερα σε
θεματικές ενότητες που αφορούν τη μεταποίηση και το γεωργικό κλάδο στην ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου.
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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

μικρά
Συνάντηση ΕΒΕ Λάρνακας
με το Διευθυντή του
Υπουργείου
Εργασίας κ. Γιώργο
Παπαγεωργίου
Συνάντηση με το Διευθυντή του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιώργο
Παπαγεωργίου πραγματοποίησε
το ΕΒΕ Λάρνακας στην παρουσία
ανωτέρων στελεχών της Επιθεώρησης Εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παραδόθηκε η μελέτη του Επιμελητηρίου
αναφορικά με τους κανονισμούς
Sevezo στις οικιστικές περιοχές
παρά τον κύριο δρόμο Λάρνακας
– Δεκέλειας.
Η εφαρμογή των κανονισμών
επηρεάζει τους Δήμους Λάρνακας και Λειβαδιών όπως και την
κοινότητα Βορόκλινης, ενώ κύριος λόγος της παρουσιαζόμενης
επικινδυνότητας είναι η παρουσία
των εγκαταστάσεων γκαζιού και
κατά δεύτερο λόγο η παρουσία
των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών. Το Επιμελητήριο Λάρνακας
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
κ. ΄Οθωνας Θεοδούλου και ο
Διευθυντής του ΕΒΕΛ. Παρέστη
επίσης και ο μελετητής της πρότασης του Επιμελητήριου.
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Επίσκεψη Αιγυπτίων δημοσιογράφων στην Λάρνακα
Ομάδα ανωτέρων στελεχών Αιγυπτιακών εφημερίδων επισκέφθηκαν τη Λάρνακα με σκοπό την ενημέρωση του Αιγυπτιακού κοινού για την τουριστική Λάρνακα, τα προγραμματισμένα
έργα στην Πόλη και Επαρχία όπως και για τις ευκαιρίες αγοράς
παραθεριστικής κατοικίας.
Η Λάρνακα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδυτές
από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου.
Πρόσφατη αποστολή Αιγυπτίων Κτηματομεσιτών υπήρξε ιδιαίτερα αποδοτική ενώ προγραμματίζονται ενέργειες οι οποίες
θα ενημερώνουν το κοινό στις αναφερόμενες αγορές για τα
πλεονεκτήματα της Λάρνακας τόσο για επενδύσεις όσο και
για τον Τουρισμό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους οι Αι-

γύπτιοι δημοσιογράφοι είχαν συναντήσεις με Υπουργούς της
Κυβέρνησης, το ΕΒΕ Λάρνακας και τον CIPA Στην αποστολή
των δημοσιογράφων περιλαμβάνονται διευθυντές ή ιδιοκτήτες
των κυριοτέρων Αιγυπτιακών εφημερίδων Al Ahram, Al Alam,
Algoumhuria, Amwal, Al Ghad, ανταποκριτές του Middle East
radio όπως και σχολιαστής για θέματα διεθνών σχέσεων και
εξωτερικής πολιτικής. Η επίσκεψη της Αιγυπτιακής Αποστολής
συμβάλλει στην ενίσχυση των Κυπρο-Αιγυπτιακών σχέσεων η
οποία αποτελεί και επιθυμία της Αιγυπτιακής Πρεσβείας.
Χορηγοί της αποστολής είναι το Ξενοδοχείο Λόρδος στη Λάρνακα, ο CIPA, το Επιμελητήριο Λάρνακας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας.

Άμεση κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων
ξενοδοχείων στη Λάρνακα
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας και
το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας εκφράζουν τη λύπη τους για το
πρόσφατο συμβάν της ανεύρεσης πτώματος στο πρώην ξενοδοχείο «Beau Rivage» στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας.
Ταυτόχρονα όμως, εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία καθότι ενώ
εδώ και πολλά χρόνια ζητείται από τους τουριστικούς φορείς
και τις τοπικές αρχές η κατεδάφιση του υπό αναφορά ξενοδοχείου, εντούτοις δεν επιδεικνύεται η ανάλογη ανταπόκριση από
πλευράς της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.
Πέραν του «Beau Rivage», το οποίο είναι ερειπωμένο εδώ και
επτά χρόνια, στο δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας υπάρχουν σήμερα ακόμη τρεις παρόμοιες περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων
ξενοδοχείων, τα οποία βρίσκονται ακριβώς δίπλα από μονάδες πολυτελείας της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται

ανυπολόγιστη ζημιά στην τουριστική βιομηχανία αλλά και στη
γενικότερη εικόνα της Λάρνακας ως τουριστικό προορισμό.
Πέραν του γεγονότος ότι στα εν λόγω ξενοδοχεία-ερείπια
υπάρχουν σκουπίδια και διάφορες άλλες ακαθαρσίες, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένα από αυτά μετατρέπονται σε στέκια
ναρκομανών και αλκοολικών, ακόμα και προσωρινό καταφύγιο
για παράνομους μετανάστες και συνεπώς ελλοχεύουν σοβαροί
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη ότι το αποτρόπαιο συμβάν στο Beau Rivage συνέβη στον
συγκεκριμένο χώρο. Δεδομένου ότι, παρά τις επανειλημμένες
εκκλήσεις, οι ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων
δεν φαίνεται να αποφασίζουν να τα ανακαινίσουν ώστε να μπορούν να τα επαναλειτουργήσουν, δεν απομένει άλλη λύση από
την έκδοση διατάγματος για την άμεση κατεδάφισή τους.

Συνάντηση Προέδρου του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθ. Θεοδούλου
με το Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου κ. Στ. Χειμώνα
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Εμπορίου κ. Στέλιου Χειμώνα και του Ανώτερου Λειτουργού του Υπουργείου κ. Γ. Μιχαήλ, με τον
Πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνα Θεοδούλου και το
Διευθυντή του Επιμελητηρίου. Στη συνάντηση στην οποία
παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων
κ. Γ. Πέτρου, συζητήθηκαν θέματα της πρώην Ελεύθερης

Ζώνης Λάρνακας και της αξιοποίησης των Βιομηχανικών
τεμαχίων, όπως και γενικότερα θέματα Βιομηχανικών Περιοχών.
Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος της Τυροκομίας που ως γνωστό η Λάρνακα διαθέτει σημαντικό μερίδιο τόσο στην παραγωγή όσο και στην
εξαγωγή των προϊόντων του κλάδου.

Δημιουργία Διαδικτυακού Καταστήματος στα πλαίσια του Αγροτοεπιχειρείν
Στα πλαίσια του προγράμματος “Αγροτοεπιχειρείν” στο οποίο συμμετέχουν οι Αναπτυξιακές
Λάρνακας, Ηρακλείου, Λέσβου και το ΕΒΕ Λάρνακας, ο Σύμβουλος για τη δημιουργία διαδικτυακού καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου κ.
Πάρης Δημητρίου (Bluebell Solutions Ltd) επισκέφθηκε τους συμμετέχοντες στο σχέδιο, στο
Νομό Ηρακλείου και στη Λέσβο. Στο διαδικτυακό κατάστημα πώλησης προϊόντων συμμετέχουν
πέντε εταιρείες από κάθε συμμετέχουσα περιοχή (Λάρνακα, Ηράκλειο, Λέσβο). Πρόκειται για
μια από τις πολλές δράσεις για προώθηση των
προϊόντων των τριών επαρχιών όπου το Σχέδιο
“Αγροτοεπιχειρείν” πραγματεύεται. Το έργο θα
είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί από το Κοινό
πριν το τέλος Οκτωβρίου 2013 και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αγκαλιαστεί και να
στηριχθεί από το αγοραστικό κοινό τόσο σε Κύπρο και Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ- AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

29

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

μικρά
ΣΕεμινάρια
Β’ εξαμήνου 2013
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
(2.10.2013)
Το σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη
2.10.2013 (διάρκειας 7 ωρών) και θα
το διδάξει ο κ. Γιαννάκης Μουζούρης
ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
• Να χειρίζονται τους χρεώστες με
επαγγελματικό και καθοδηγητικό
τρόπο, χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις και φράσεις.
• Να σχεδιάζουν σύστημα παρακολούθησης των χρεωστών και να
προγραμματίζουν προσεγγίσεις.
• Να εισπράττουν με τακτική.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (16.10.2013)
Το σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη
16.10.2013 (διάρκειας 7 ωρών) και
θα το διδάξει ο κος Χρίστος Ιωάννου
ειδικός σε Λογιστικά, Οικονομικά και
θέματα Διοίκησης και προγραμματισμού επιχειρήσεων.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα πιο κάτω:
• Την σημασία του προϋπολογισμού.
• Την διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού.
• Την διασφάλιση των εταιρικών
στόχων.
• Την βελτίωση της απόδοσης και
υποκίνησης του προσωπικού.
• Την βελτίωση της επικοινωνίας σε
όλα τα εταιρικά επίπεδα.
3. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(6.11.2013)
Το σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη
6.11.2013 (διάρκειας 6 ωρών) και
θα το διδάξουν o Διευθυντής και
Ανώτεροι Λειτουργοί του Τμήματος
Περιβάλλοντος ( Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόλεων και Περιβάλλοντος).
Στόχοι του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και μεταφορά
γνώσης αναφορικά με την πρακτική
εφαρμογή των νομοθεσιών, των θεσμών, των διαδικασιών εφαρμογής
της περιβαλλοντικής πολιτικής στους
τομείς διαχείρισης περιοχών Natura,
Περιβαλλοντικές Μελέτες, αλλά και
η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος στα πλαίσια αδειοδότησης
αναπτυξιακών έργων.

«Το Ελιξίριο του Έρωτα» μάγεψε το κυπριακό κοινό
Έπεσε με επιτυχία η αυλαία του 15ου Pafos Aphrodite Festival

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή,
8 Σεπτεμβρίου, οι τρεις παραστάσεις της όπερας «Το
Ελιξίριο του Έρωτα», του
Gaetano Donizetti, που δόθηκαν στα πλαίσια του 15ου
Pafos Aphrodite Festival, στην
πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.
Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου, οι θεατές
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
μια μοναδική μουσική εμπειρία. Οι διεθνούς εμβέλειας
συντελεστές καλλιτεχνικού
οργανισμού Opera Futura της
Βερόνας και τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
καταχειροκροτήθηκαν από
το κοινό για τις εκπληκτικές

τους ερμηνείες και τις συγκλονιστικές τους φωνές, ενώ
τα εντυπωσιακά κοστούμια
δημιούργησαν μια μαγική και

ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και πολιτειακό χώρο,
υπουργοί, βουλευτές, και
άλλοι αξιωματούχοι, αλλά και
από τον καλλιτεχνικό κόσμο
της Κύπρου και του εξωτερικού, και διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι
παραμυθένια ατμόσφαιρα.
Το θεσμό τίμησαν με την πα- έμειναν εντυπωσιασμένοι από
ρουσία τους σχεδόν 7 000 την υψηλού επιπέδου διοργάθεατές, μεταξύ των οποίων νωση.

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών στο ΕΒΕ Πάφου
Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου πραγματοποίησε στις 26 Ιουλίου
2013, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, κ. Γιώργος Λιλλήκας, συνοδευόμενος από αξιωματούχους του κόμματος, όπου
είχε συνάντηση με το Δ.Σ του Ε.Β.Ε Πάφου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός περιέγραψε την δυσχερή κατάσταση που έχει περιέλθει η Πάφος, καθ’
ότι βιώνει τον 5ο χρόνο οικονομικής κρίσης. Πιο αναλυτικά
αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της Επαρχίας, στην ανάγκη για
γρηγορότερη δυνατή επάνοδο στην ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην διαδικασία αναδιάρθρωσης (restructuring)
των υφιστάμενων δανείων. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
τόνισε ότι υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη, αρκεί να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος στον επιχειρηματικό κόσμο για προσαρμογή στα νέα δεδομένα και αξιοποίηση και δημιουργία ευκαιριών. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της αδειοδότησης καζίνο,
εκφράζοντας την διαφωνία του Επιμελητηρίου για δημιουργία
ενός μόνο καζίνο τύπου resort.
Η πάγια θέση του ΕΒΕ Πάφου αλλά και των υπολοίπων τοπικών Επιμελητηρίων, πρόσθεσε ο κ. Λεπτός, είναι η παραχώρηση μιας άδειας καζίνο σε κάθε επαρχία, με ζητούμενο την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος καθώς

και την κάλυψη ελλείψεων κάθε επαρχίας και όχι την διατάραξη
της τουριστικής κίνησης του νησιού.
Ο κ. Λιλλήκας ανέφερε ορισμένες από τις λύσεις που προτείνει η Συμμαχία Πολιτών για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο της Κύπρου. Αναφέρθηκε στην λύση που
προτείνει το κόμμα του για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια της νέας Τράπεζας Κύπρου προτείνοντας την δημιουργία μιας “Asset Management Company”
και χρήση της τεχνικής του “sale and leaseback”.
Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του για χρήση των εσόδων από την προπώληση φυσικού αερίου για εξόφληση των
δανείων που στραγγαλίζουν την Κυπριακή Οικονομία και διοχέτευση των υπολοίπων χρημάτων σε απαραίτητες υποδομές,
ευνοώντας παράλληλα όπως δήλωσε την προσέλκυση ξένων
επενδυτών. Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη δημιουργίας
Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας, αποτελούμενο από τεχνοκράτες που μπορούν να συμβουλέψουν το κράτος ως προς τις
επιλογές του.
Για το θέμα του καζίνο ο κ. Λιλλήκας ανέφερε πως θα μπορούσε με την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου να κατασκευαστούν μέχρι και τρία καζίνο στην Κύπρο, δίνοντας όμως τα
κατάλληλα φορολογικά και άλλα κίνητρα στις ενδιαφερόμενες
εταιρείες.
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Συνάντηση με Επιμελητήρια και
Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Καβάλας

Από την Συνάντηση με τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Πάφου αποτελούμενη από τους κύριους Η. Μυριάνθους Αντιπρόεδρο, Α.
Δημητριάδη Πρώην Πρόεδρο, Χ. Τσιολή Μέλος Δ.Σ, και
Κ. Ζαμπυρίνη Διευθυντή του Επιμελητηρίου επισκέφτηκαν την Θεσσαλονίκη και είχαν διάφορες συναντήσεις

Από την Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας

στα πλαίσια της ανάπτυξης επιχειρηματικών Συνεργασιών και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
• Στην Καβάλα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.
Α. Τσατσούλη και άλλους αξιωματούχους του, τον Δήμαρχο κ. Κ.Σιμιτσή, τον Αναπληρωτή Καθηγητή των ΤΕΙ

της Καβάλας κ. Δ. Μοδυτινό.
• Στην Θεσσαλονίκη με τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Ε. Βλαχογιάννη, τον Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Β. Μάνο και τον Διευθυντή
της Συμβουλευτικής Εταιρείας Euricon κ. Β. Σιωμάδη

To E.B.E Πάφου χαιρετίζει την προσπάθεια για συνένωση
των υπηρεσιών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου
χαιρετίζει την πρωτοβουλία/ πρόταση για συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου. Μια τέτοια ενέργεια, η οποία γίνεται και
μέσα στο γενικό πλαίσιο του μνημονίου για μείωση
των δαπανών και του κόστους λειτουργίας των τοπικών αρχών και εξορθολογισμό των οικονομικών
τους, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο στοχευμένη

χρήση των διαθέσιμων πόρων των δύο Δήμων και
παράλληλα σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Είναι προς το συμφέρον των Δημοτών
και της Επαρχίας γενικότερα όπως, μέσω συνεργιών, να αποφευχθούν αχρείαστες δαπάνες, να μειωθεί το κόστος λειτουργίας όλων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα
σημαντικά υφιστάμενα οικονομικά προβλήματα και

να αποδεσμευθούν οι απαραίτητοι πόροι για εκτέλεση των αναγκαίων έργων και δραστηριοτήτων.
Έτσι οι Τοπικές Αρχές θα μπορούν να διαδραματίσουν ένα πιο αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο.
Η προσπάθεια αυτή θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και
καιρό και αναμένουμε και από τις υπόλοιπες Τοπικές Αρχές να ακολουθήσουν την προσέγγιση των
δύο Δήμων της Επαρχίας μας.

Πολύ εποικοδομητική η συνάντηση Πάφος 2017 με Riga 2014
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας
του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» και
του Foundation Riga 2014 στην πόλη
Ρήγα της Λετονίας.
H συνάντηση έγινε στα πλαίσια της
συμμετοχής της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, σε Eευρωπαϊκό Πρόγραμμα και σε εργαστήρι στην περιοχή
Vidzeme με θέμα «Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά», το οποίο περιλαμβάνεται στις δράσεις του Έργου
CHARTS (Interreg IVC).
Το μέλος του ΔΣ του Πάφος 2017, κ.
Γιάννης Κουτσόλαμπρος, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Περιφέρειας Πάφου, κ. Νάσο Χατζηγεωργίου και τον Ειδικό Συνεργάτη κ.
Νικόλα Τσιφούτη, συναντήθηκε με την

Διευθύντρια του Foundation Riga 2014,
κ. Diana Civle και την Programme
Director κ. Aiva Rozenberga. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία έγινε σε
πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης, συζητήθηκαν θέματα που
άπτονται του θεσμού της Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας της Ευρώπης και του
προγράμματος του Πάφος 2017, με
ιδιαίτερη αναφορά στην η ιδέα του
Open Air Factory.
Οι αντιπρόσωποι του Foundation Riga
2014, παρουσίασαν το δικό τους πρόγραμμα, με ιδιαίτερη αναφορά στις

πτυχές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τις δράσεις του
Πάφος 2017. Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι του Foundation Riga 2014 μοιράστηκαν με την αντιπροσωπεία μας,
τις εμπειρίες τους αναφορικά με θέματα οργάνωσης, σχέσεων με την τοπική
αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση, θέματα χρηματοδοτήσεων από
διάφορες πηγές, καθώς και τρόπους
πρακτικής οργάνωσης των καλλιτεχνικών δράσεων.
Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία
της Πάφου, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την αποκόμιση αξιόλογων
και πολύτιμων εμπειριών και εισηγήσεων. Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι θα αναπτύξουν περισσότερες
σχέσεις μεταξύ τους, μέσω αλληλεπιδράσεων και αναρτήσεων στις ιστοσελίδες των δύο Οργανισμών, καθώς και
συχνότερες επαφές εκατέρωθεν.
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Ενεργοποιείται ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων
για αναβάθμιση του κύρους και της εικόνας της Κύπρου
Νέες δράσεις και ενέργειες που θα αναβαθμίσουν
το κύρος και την εικόνα της Κύπρου ως ένα αξιόλογο επενδυτικό προορισμό μέσα από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής του τομέα τόσο
στην Κύπρο, αλλά ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές,
αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών
Έργων.
Αυτό αναφέρθηκε στην Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων,
που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, και πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013.
Παρόντες στη Συνέλευση ήταν εκπρόσωποι Οργανισμών και Εταιρειών που επενδύουν και αναπτύσσουν τα κυριότερα και μεγαλύτερα Αναπτυξιακά
Έργα στην Κύπρο, όπως είναι οι περιπτώσεις γηπέδων γκολφ, μαρίνες, κέντρα υγείας, ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα, εμπορικές
και οικιστικές αναπτύξεις και πολλά άλλα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των κυριοτέρων θεμάτων που απασχολούν
τον τομέα, τονίσθηκε ότι η στρατηγική του Συνδέσμου θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της προσπάθειας για ώθηση και επανεκκίνηση της κυπριακής
οικονομίας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα.
Η προώθηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων θα αποτελέσει τον κύριο
πυλώνα στήριξης της κυπριακής οικονομίας, θα επαναδραστηριοποιήσει τον
τομέα κατασκευών και γενικότερα την οικοδομική βιομηχανία, προσφέροντας

ουσιαστική στήριξη στην κοινωνία και στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος ανεργίας
με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Τα
μέλη του Συνδέσμου εκπροσωπούν συνολικά έργα
αξίας πέραν των 8 δις ευρώ για αρκετά από τα
οποία υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον και από
ξένους επενδυτές.
Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι
και το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών,
της επίσπευσης των διαδικασιών έκδοσης των πολεοδομικών και των αδειών οικοδομής και η παροχή
πολεοδομικών κινήτρων για προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων έργων που εμπίπτουν εντός και
εκτός των ορίων ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής.
Έγινε εκλογή επταμελούς Δ.Σ. και τα εκλεγέντα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα
εκπροσωπώντας όλες τις επαρχίες της Κύπρου με την πιο κάτω σύνθεση.
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Μάριος Λανίτης
Φώτος Φωτιάδης
Γιαννάκης Αριστοδήμου
Ανδρέας Δημητριάδης
Ντίμης Καραπατάκης
Μάριος Παναγίδης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 533/2012
1 Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη Ανελκυστήρα
• Φροντίζει, μέσω του περιοδικού ελέγχου και της
συντήρησης, ότι ο ανελκυστήρας του πληροί καθ’
όλη τη διάρκεα της χρήσης του και στο ίδιο επίπεδο της τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν όταν τέθηκε
σε λειτουργία για πρώτη φορά και κατ’ ελάχιστο τις
απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (για ανελκυστήρες
προσώπων και αντικειμένων μόνο) ή του παραρτήματος ΙΙ (για ανελκυστήρες αντικειμένων μόνο) των
πιο πάνω Κανονισμών.
• Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο
του ανελκυστήρα τουλάχιστον μια φορά κάθε 24
μήνες ή μετά από σημαντικές μετατροπές ή αλλαγή
χρήσης του κτηρίου. Ο πρώτος έλεγχος πρέπει να
γίνει εντός 2 χρόνων από την 31.8.2013, εκτός εάν
στον ανελκυστήρα γίνουν σημαντικές μετατροπές.
• Μεριμνά για τη συντήρηση του ανελκυστήρα ανάλογα με την κατηγορία του κτηρίου στο οποίο αυτός
είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον στις συχνότητες
που καθορίζονται στους Κανονισμούς.
• Καλεί το Συντηρητή Ανελκυστήρα να είναι παρών
κατά τον έλεγχο του ανελκυστήρα.
• Επιθέτει εντός του θαλάμου τη σήμανση «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ» που του επιδίδει ο
Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρα μετά από
κάθε επιτυχή έλεγχο και φυλάσσει για πέντε χρόνια
την έκθεση ελέγχου του ανελκυστήρα που εκδίδει ο
Ελεγκτής.
• Μεριμνά για τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις, αλλαγές, αντικαταστάσεις στο ανελκυστήρα, οι οποίες
πρέπει να γίνουν εντός του χρονικού περιθωρίου που
καθορίζει ο Ελεγκτής στην Έκθεση του.
• ΄Αμεσα φροντίζει για την επιδιόρθωση του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας που
ενδέχεται να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο
πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα και
λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε μέχρι την επιδιόρθωσή
του.
• Εγκαθιστά εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα

τηλεφωνική συσκευή, η οποία πρέπει να λειτουργεί
ώστε να είναι διαθέσιμη στα πρόσωπα που πιθανό να
εγκλωβιστούν στο θάλαμο. Η συσκευή αυτή πρέπει
να είναι συνδεδεμένη με το κέντρο λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης του Συντηρητή
Ανελκυστήρα, ο οποίος έχει υποχρέωση να αποκριθεί και να απεγκλωβίσει το πρόσωπο αυτό.
Ο έλεγχος των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων μετά από
γραπτή ανάθεση από τον Ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα
και αφού καταβληθεί η σχετική αμοιβή του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων. Η συντήρηση των
ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Συντηρητές Ανελκυστήρων. Οι εν λόγω επαγγελματίες εγκρίνονται
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τα ονόματα
των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων
και των Συντηρητών Ανελκυστήρων δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
www.misi.go.cy/dli.

2 Συχνότητα Συντήρησης Ανελκυστήρων
• Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες
σε κτήρια δημόσιας χρήσης, κρατικά και ημικρατικά
κτήρια και κτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα
VIII των Κανονισμών (για παράδειγμα ανελκυστήρες
σε νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αεροδρόμια,
πανεπιστήμια, χώροι στάθμευσης, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, χώροι αναψυχής και μαζικής συνάθροισης κοινού, κ.ά.)
• Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες (πρόκειται για ανελκυστήρα που
είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι απροσπέλαστος από χώρους
εκτός της ιδιωτικής κατοικίας και ο οποίος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες ή ενοίκους
της ιδιωτικής κατοικίας και τους επισκέπτες τους)
και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα
και προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε
χώρο εργασίας.
• Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλλους ανελκυστήρες, δηλαδή σε ανελκυστήρες που
είναι εγκατεστημένοι σε κτήρια που δεν εμπίπτουν
στις πιο πάνω περιπτώσεις.
3 Σημαντικές Μετατροπές Ανελκυστήρα
• Αλλαγή της ονομαστικής ταχύτητας, του ονομαστικού φορτίου, του βάρους του θαλάμου και του μήκους της διαδρομής.
• Αλλαγή ή αντικατάσταση του τύπου των διατάξεων
μαντάλωσης, του συστήματος κανονικής λειτουργίας του ανελκυστήρα, των οδηγών ή του τύπου των
οδηγών, του τύπου της θύρας, του κινητήριου μηχανισμού ή της τροχαλίας τριβής, το περιοριστήρα
ταχύτητας, των μέσων προστασίας από ανεξέλεγκτη κίνηση του θαλάμου κατά την άνοδο ή την κάθοδο, των προσκουστήρων θαλάμου, της συσκευής
αρπάγης, του πίνακα ελέγχου ή της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης ελέγχου και του θαλάμου του ανελκυστήρα.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και έργων υποδομής ζητά το ΚΕΒΕ
Ε

πιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και
των έργων υποδομής ζητά το ΚΕΒΕ,
προκειμένου να προχωρήσει πιο γρήγορα
η ανάκαμψη της οικονομίας. Με αφορμή τα στοιχεία που αφορούν το ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας το β΄ τρίμηνο
του 2013, που δείχνουν συρρίκνωση της
τάξης του -5.9%, το ΚΕΒΕ ζητά από την
κυβέρνηση:
• Eπιτάχυνση ή και προώθηση νέων τομών και μεταρρυθμίσεων στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• Μέτρα για επαναφορά του ευρύτερου
τραπεζικού τομέα στην ομαλότητα με
την κατάργηση των τραπεζικών περιορισμών.
• Επίσπευση των έργων υποδομής,
όπως είναι η ίδρυση καζίνο, οι μαρίνες,
τα θεματικά πάρκα, κ.λπ.
Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ σ’ αυτή τη φάση
που βρίσκεται η οικονομία δεν επιτρέπεται καμία καθυστέρηση, είτε σε αποφάσεις, είτε σε υλοποίηση πολιτικών

Η έμφαση να δοθεί στην πραγματική οικονομία
που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της
οικονομίας. Το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι η οικονομία κινήθηκε σχετικά καλύτερα τους
θερινούς μήνες, λόγω τουρισμού, όμως
τώρα απαιτούνται νέες αποφάσεις που
θα συγκρατήσουν την ύφεση και σταδιακά θα φέρουν την ανάπτυξη του τόπου.
Αφού χαιρετίζει τη σχετική βελτίωση που
παρουσιάζουν τα δημόσια οικονομικά, το
ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι η έμφαση πρέπει να

δοθεί στην πραγματική οικονομία, η οποία
ταλανίζεται περισσότερο από την κρίση.
Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ καλεί την
κυβέρνηση να είναι πολύ προσεκτική με
τους νέους φόρους που προωθεί, διότι σε
περίοδο ύφεσης οι νέες φορολογίες φέρνουν τα αντίθετα από τα προσδοκούμενα
αποτελέσματα. Ήδη, τονίζει, οι νέες φορολογίες στα ακίνητα έχουν προκαλέσει
αναστάτωση στην αγορά και στους πο-

λίτες. Ακόμα το ΚΕΒΕ ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα προϋπολογισμό λιτότητας και περισσυλογής, διότι οι
επιχειρήσεις και οι πολίτες δεν μπορούν
να αντέξουν τις σπατάλες του κράτους.
Η μείωση των δαπανών του κράτους και
€700 εκ. μπορεί να μην είναι αρκετή υπό
τις σημερινές συνθήκες της συνολικής οικονομίας. Το ΚΕΒΕ καλεί την κυβέρνηση να ξαναδεί τις λεγόμενες ανελαστικές
δαπάνες, οι οποίες απορροφούν πόρους
που θα μπορούσαν να διατεθούν για την
ανάπτυξη.
Τέλος το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η Κύπρος
μπορεί να αξιοποιήσει τη βελτίωση που
παρατηρείται στην ευρωζώνη και ειδικά
στην Ελλάδα, ώστε να αποκομίσει έμμεσα
οφέλη που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη
της οικονομίας μας. Σε γενικές γραμμές
το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι με σωστές προσεγγίσεις και ορθόδοξες πολιτικές, μπορούμε
σταδιακά να περιορίσουμε την ύφεση και
να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη.

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

(1) Είσπραξη του φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης
από τους πρόωρα αφυπηρετούντες δημόσιους
υπαλλήλους:
Ενώ όλα τα Ταμεία Προνοίας και συντάξεων του ιδιωτικού τομέα υπέστησαν κούρεμα το οποίο μειώνει σημαντικά το ποσό που θα πάρουν (αν πάρουν) κατά την
αφυπηρέτηση τους τα μέλη τους, την ίδια ώρα παρατηρείται ότι οι αφυπηρετούντες, κανονικά και πρόωρα,
δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν ολόκληρο το αντίστοιχο
ωφέλημα, υπό μορφή φιλοδωρήματος και για το οποίο
δεν έχουν καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά!
Αυτό το φαινόμενο έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας με σοβαρότατες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Παραθέτουμε τους αριθμούς που μιλούν από μόνοι
τους. Το 2012 αποχώρησαν συνολικά 1680 κρατικοί
υπάλληλοι εκ των οποίων οι 1237 πρόωρα. Σε αυτούς
μοιράστηκε το ποσό των €180.5 εκατ. που αντιστοιχεί
με μέσο όρο €107,440 ανά άτομο. Το πρώτο πεντάμηνο του 2013 αφυπηρέτησαν 345 υπάλληλοι, 268
με πρόωρη αφυπηρέτηση. Σε αυτούς μοιράστηκε το
ποσό των €60.5 εκατ. με ακόμα ψηλότερο μέσο όρο
€175,362 ανά άτομο.
Δεδομένης της τραγικής δημοσιονομικής κατάστασης του κράτους, το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα σύστημα αντικινήτρων σε σχέση με
το ύψος του φιλοδωρήματος στις περιπτώσεις πρόωρης αφυπηρέτησης δημοσίων υπαλλήλων.
Ανισότητα και στους ανέργους: Οι 70,000 άνεργοι
των οποίων η απασχόληση έχει τερματιστεί λόγω πλεονασμού δικαιούνται μόνο ένα ποσό από το ταμείο
πλεονάζοντος προσωπικού, το οποίο λόγω αυξημένων
αιτήσεων και έλλειψης προσωπικού δίδεται με καθυστέρηση πέραν του ενός χρόνου. Σήμερα εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Ιανουάριο 2012. Δημόσιοι
Υπάλληλοι που έχουν εργασία και δεν έχουν το φόβο
να καταστούν άνεργοι υποβάλλουν μαζικά αιτήσεις για
πρόωρη αφυπηρέτηση για να πάρουν το αφορολόγητο
φιλοδώρημα το οποίο τους καταβάλλεται άμεσα. Σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος του φιλοδωρήματος είναι
πέραν των €119,000, σε αντίθεση με την αποζημίωση
πλεονασμού στον ιδιωτικό τομέα που είναι κατά μέσο
όρο €20,000.

Στη συνέχεια ο πρόωρα αφυπηρετήσας δημόσιος
υπάλληλος λαμβάνει ψηλή σύνταξη σε αντίθεση με τον
αντίστοιχο υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα του οποίου η
σύνταξη θα είναι κατά 50% χαμηλότερη από αυτή του
δημόσιου υπαλλήλου, παρόλο που οι εισφορές τους για
απόκτηση σύνταξης είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές
των δημοσίων υπαλλήλων. Δημιουργούνται όμως πολλές απορίες. Πως είναι δυνατόν ένα κράτος, ουσιαστικά
πτωχευμένο, που μάζεψε και το τελευταίο σεντ από τα
ταμεία των ημικρατικών οργανισμών και από τα μεγάλα ταμεία συντάξεων για να πληρώσει κυρίως μισθούς
και τρέχουσες υποχρεώσεις, να επιτρέπει σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, στους υπαλλήλους του να αποχωρούν πρόωρα, καταβάλλοντας τους απροβλημάτιστα
αυτά τα τεράστια ποσά επιτείνοντας έτσι τις κοινωνικές
και οικονομικές ανισότητες, θέτοντας σε κίνδυνο την
ίδια τη βιωσιμότητα του Κράτους.
(2) Αξιώσεις για χαριστικές αποζημιώσεις
Με την ίδια λογική, το ΚΕΒΕ πιστεύει πως είναι απαράδεκτο να συζητείται θέμα χαριστικών αποζημιώσεων
σε όσους υπαλλήλους Ημικρατικών Οργανισμών καθίστανται πλεονάζοντες λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται. Θα
πρέπει και οι εργαζόμενοι στους εν λόγω οργανισμούς
να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα,
όπου στις περιπτώσεις που καθίστανται πλεονάζοντες
παίρνουν μόνο την αποζημίωση που δικαιούνται από το
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού.
Η αδικία που γίνεται με τις χαριστικές αποζημιώσεις
έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο κύπριος φορολογούμενος το κόστος καταβολής αυτών των αποζημιώσεων.Ανάλογο πρόβλημα αδικίας παρατηρείται και με
το χαριστικό σχέδιο αποζημιώσεων των υπαλλήλων των
τραπεζών με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή το
κόστος θα κληθούν να το καταβάλουν οι μέτοχοι και οι
καταθέτες των τραπεζών (φυσικά και νομικά πρόσωπα,
Ταμεία Προνοίας, κλπ) δεδομένου ότι το κόστος αυτό
θα είναι επιπρόσθετο του κουρέματος που έχουν υποστεί.
Πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί ότι καταθέτες στις
Τράπεζες δεν ήταν μόνο ξένοι μεγαλοκαταθέτες, αλλά
και πολλές κυπριακές επιχειρήσεις που ξαφνικά έμειναν
χωρίς κεφάλαια και άτομα που έχασαν αποταμιεύσεις

μιας ζωής που θα χρησιμοποιούσαν για τα γεράματα
τους. Πέραν των πιο πάνω επιχειρείται μια πρόσθετη
αδικία αναφορικά με τα Ταμεία Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων, σε σχέση με αυτά του ιδιωτικού τομέα.
Το Κράτος θα πρέπει να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και
δίκαια εφαρμόζοντας τους ίδιους όρους για όλα τα Ταμεία Προνοίας χωρίς διακρίσεις εφαρμόζοντας κανόνες
κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Αυτό καθίσταται
πιο επιτακτικό αν ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός
ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν εισέφεραν μέχρι πρόσφατα για το ωφέλημα που απολαμβάνουν μέσω του
Ταμείου Προνοίας τους.
Ένα άλλο μείζον πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η
συνέχιση πληρωμής πλήρους μισθού στο προσωπικό
της ενοποιημένης τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής. Μετά
το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και ενοποίησής της
με την Τράπεζα Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα την
μεταφορά όλου του προσωπικού της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λήφθηκε
για μείωση του μισθολογικού κόστους.
Η Τράπεζα Κύπρου, χωρίς ουσιαστικά να έχει δραστηριότητες, και άρα εισόδημα, συνεχίζει να καταβάλλει πλήρεις μισθούς σε 5,500 υπαλλήλους με μηνιαίο
κόστος €28 εκατ. Η απόφαση που λήφθηκε για μείωση
του μισθολογίου κατά 12% δεν μπορεί να θεωρείται
ικανοποιητική συγκρινόμενη με τις τεράστιες ζημιές που
υπέστησαν και συνεχίζουν να υφίστανται οι δανειζόμενοι, οι καταθέτες και οι επιχειρήσεις λόγω των εξελίξεων
στις υπό αναφορά τράπεζες και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.
Αυτό αποτελεί ακόμα μια ανισότητα σε βάρος των
πολλών προς όφελος μιας μικρής ομάδας ψηλά αμειβομένων Τραπεζικών υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι
ένα μέρος των ηγετικών στελεχών των τραπεζών έχει
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάρρευση τους.
Γι αυτό καλούμε την πολιτεία να αντιμετωπίσει πάραυτα αυτές τις ανισότητες και κοινωνικές αδικίες.
Πρέπει όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται ισότιμα και
δίκαια. Όχι να υποχωρεί στις φωνασκίες οργανωμένων
συνόλων που μόνο τα κεκτημένα τους σκέφτονται. Διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές και ο
ιδιωτικός τομέας θα αναγκαστεί να αντιδράσει δυναμικά
αν συνεχιστεί η απαράδεκτή αυτή αδικία σε βάρος των
εργοδοτουμένων του.

