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Εισηγήσεις του ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση των προβλημάτων
της οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης

Σ

ε υπόμνημα του προς
τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας το ΚΕΒΕ τονίζει ότι
μια κρίση αποτελεί ευκαιρία
για αλλαγές/διορθώσεις στον
τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, εκεί όπου οι προηγούμενες καλές συνθήκες, η συνήθεια και ο εφησυχασμός δεν
επέτρεπαν τη λήψη μέτρων. Το
υπόμνημα του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων της
οικονομίας και προώθηση της
ανάπτυξης.
Το Επιμελητήριο τονίζει ότι
μια αλλαγή Κυβέρνησης και
προσώπων δίδει τη δυνατότητα να εκδοθούν τα δεδομένα
με ένα καινούργιο φακό και
έτσι να γίνουν οι απαραίτητες
τομές.
Η σημερινή κατάσταση στη
Κύπρο όπου είμαστε στο μέσο
μιας πρωτόγνωρης κρίσης
(οικονομικής, κοινωνικής, θεσμών) αλλά και με μια νέα Κυ-

προωθηθούν οι αναγκαίες θεσμικές και λειτουργικές αλλαγές που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
της κρατικής μηχανής, στην
αναβάθμιση των μηχανισμών
ελέγχου και σωστής εποπτείας των επί μέρους τομέων και
πάνω απ’ όλα στην απεμπλοκή
του κράτους από τις κομματικές παρεμβάσεις.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο μέσα από την πιστή τήρηση και εφαρμογή των όρων
του Μνημονίου που έχει υπογράψει η Κύπρος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέες ιδέες για λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν
στην αναζωογόνηση της οικονομίας
βέρνηση, μας φέρνει σαν κοινωνία μπροστά σε μια μεγάλη
πρόκληση να ανταποκριθούμε
και να πάρουμε τις απαραίτη-

τες πρωτοβουλίες.
Κατά την άποψη του ΚΕΒΕ
αυτό που προβάλλει ως πρώτιστη προτεραιότητα είναι να

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΕΒΤ

Ενισχυμένο πρόγραμμα για προώθηση
της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο

Παρά την οικονομική κρίση και τα αρνητικά της επακόλουθα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών
του με άμεση επίπτωση και στο ΚΕΒΕ, το Επιμελητήριο
όχι μόνο συνεχίζει αλλά και εντείνει τη δράση του με
στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων και την ταχεία
ανόρθωση της Κυπριακής οικονομίας.
Στα πλαίσια των προγραμματισμών του Επιμελητηρίου περιλαμβάνεται και η διοργάνωση, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εμπορικών αποστολών και
επιχειρηματικών Φόρουμ σε χώρες στόχους που επιλέγονται μετά από ενδελεχή μελέτη, για προώθηση της
Κύπρου ως Επιχειρηματικό Κέντρο. Για τις διοργανώσεις του φετινού χρόνου μίλησαν σε συνέντευξη τύπου
στις 13 Ιουνίου ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακοτρύπης και ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης.
Ο κ. Πηλείδης τόνισε ότι οι άοκνες και συνεχείς προσπάθειες για προβολή της κυπριακής οικονομίας στο
εξωτερικό, έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Παρά
την οικονομική κρίση και τα αντικειμενικά προβλήματα και δυσκολίες, πρόσθεσε η Κύπρος, με τη στενή συνεργασία της κυβέρνησης και του ΚΕΒΕ, καταφέρνει να
συντηρεί τις δυνάμεις της στη διεθνή αρένα του εμπο-

ρίου και της επιχειρηματικότητας, με πολύ καλά επιτεύγματα.
Με σωστές κινήσεις, προγραμματισμό και επικέντρωση στις στοχεύσεις μας, πρόσθεσε προσδοκούμε:
• να αυξήσουμε τις εγχώριες εξαγωγές
• να ενισχύσουμε τον τομέα του τριγωνικού εμπορίου μέσω Κύπρου
• να προσελκύσουμε νέες εταιρείες, ανάμεσα στις
οποίες και διεθνείς εταιρείες για επενδύσεις στην κυπριακή οικονομία
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 4

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Όλες οι ενέργειες μας πρέπει
να οδηγούν στο στόχο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας
μέσα από ένα ολοκληρωμένο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 8

διαβάστε
Επιτυχία του ΚΕΒΕ για
τους επιχειρηματίες
νέες ρυθμίσεις για την
καταβολή του ΦΠΑ
ΣΕΛΙ∆Α 3

Κοινές διαπιστώσεις
ΚΕΒΕ - ΟΕΒ για
οικονομία
ΣΕΛΙ∆Α 24

Καλό Καλοκαίρι

Η επόμενη μας έκδοση θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Σεπτέμβρη με κάλυψη της δίμηνης
περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου.
Σε όλα τα μέλη και τους αναγνώστες μας ευχόμαστε καλές διακοπές.
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Μέχρι 31 Ιουλίου δηλώσεις συμμετοχής
για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2012
ας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού για πέραν των τριάντα
ετών με σκοπό να προβάλλει την ιδέα της επιχειρηματικότητας. Η
απονομή του πέραν του ότι αποτελεί επιβράβευση για τις εταιρείες
που διαπρέπουν με τις εξαγωγικές τους επιδώσεις, καλλιεργεί την
ευγενή άμιλλα μεταξύ των επιχειρήσεων και επενεργεί ως κίνητρο
στις κυπριακές επιχειρήσεις για να αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους κανονισμούς τα κριτήρια και τις αιτήσεις του Κυπριακού
Βραβείου Εξαγωγών από το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου του
ΚΕΒΕ (τηλ. 22889890) και από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τηλ. 22867331).
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου του
ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889760.

Άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο
Εξαγωγών 2012.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι βιομηχανίες και οι εξαγωγείς τόσο βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, όσο και υπηρεσιών (οι τομείς υπηρεσιών είναι: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ∆ιαχείριση πλοίων, Ναυτιλιακές μεταφορές, Αεροπορικές μεταφορές,
Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Κτηματομεσιτικά γραφεία, Πληροφορική, Νομικές υπηρεσίες, Λογιστικές
υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες, Έρευνα αγοράς, Επιχειρηματικές και
∆ιαχειριστικές συμβουλές, Αρχιτεκτονική και Πολιτική μηχανική,
Εκπαίδευση και Οικοδομικός τομέας), που πληρούν τα κριτήρια.
∆ηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν συμπληρωμένες
το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου
2013. Το Βραβείο Εξαγωγών αποτελεί έναν ετήσιο και πετυχημένο
θεσμό που έχει καθιερωθεί από το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργει-

10.000

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

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

Επικοινωνία με E-mail με τα μέλη ΚΕΒΕ

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

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.

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο
«ECOFUNDING» του προγράμματος MED 2007-2013, στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή
νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποκλειστικά για
την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς από
την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Σλοβενία, την
Κροατία και την Πορτογαλία.
Με τον όρο πράσινες επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται όσες ΜΜΕ
είτε, παρέχουν πράσινες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Ανακύκλωση
προϊόντων και Ορθολογική ∆ιαχείριση Αποβλήτων και Νερού, Οικοκαινοτομία και Πράσινη Χημεία,
Πράσινες Μεταφορές, Βιολογικές
Καλλιέργειες και Οικοτουριστικές
μονάδες κλπ, είτε, οι ίδιες χαρακτηρίζονται από πράσινη επιχειρηματική αντίληψη ανεξαρτήτως
των παραγόμενων προϊόντων ή
προσφερόμενων υπηρεσιών και

των σχετικών διαδικασιών παραγωγής τους.
Στα πλαίσια των πιο πάνω διευκρινίσεων, το ΚΕΒΕ καλεί τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς
που παρέχουν σχετικές χρηματοδοτικές υπηρεσίες και εργαλεία
επενδύσεων εξειδικευμένα στην
πράσινη επιχειρηματικότητα, να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο που ακολουθεί. Με τη διαδικασία αυτή αφενός επιχειρείται
μια πρώτη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα
χρηματοδοτικά εργαλεία και τους
πάροχους επενδυτικών ευκαιριών
στην πράσινη επιχειρηματικότητα
στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, αφετέρου οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν την
βάση για την δημιουργία και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος
της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο ΚΕΒΕ: Ευάγγελο ∆ουλουφάκη, 22889840

ΦΟΡΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΈΡΓΟ ECOFUNFING
Ονομασία
Χρηματοδοτικού
Οργανισμού/Φορέα

Χαρακτήρας
Οργανισμού/Φορέα

∆ημόσιος
Ιδιωτικός
Άλλος
(προσδιορίστε:
...................................................................)

ΝΑΙ
Μακροπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
(επαγγελματική στέγη, εξοπλισμός)
Υφιστάμενα
χρηματοδοτικά εργαλεία
σχετικά με την πράσινη
επιχειρηματικότητα
που εφαρμόζει ο
οργανισμός σας

Μακροπρόθεσμο ∆άνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους
Κεφάλαιο Κίνησης
Leasing
Venture Capital Funds
Business Angels Funds
Άλλα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Εξοικονόμηση ενέργειας

Τομείς που
εφαρμόζονται
χρηματοδοτήσεις/
επενδύσεις πράσινης
επιχειρηματικότητας

Ανακύκλωση προϊόντων και Ορθολογική ∆ιαχείριση Αποβλήτων και Νερού
Οικοκαινοτομία και Πράσινη Χημεία
Πράσινες Μεταφορές
Αγροτική Παραγωγή / Βιολογικές Καλλιέργειες
Συμβατικές Τουριστικές μονάδες / Οικοτουριστικές μονάδες
Άλλος:

Είναι τα €50.000
ελάχιστο ύψος
επένδυσης?

Σας ενδιαφέρει η
ανάπτυξη νέων
χρηματοδοτικών
εργαλείων
Άλλη επισήμανση /
παρατήρηση / πρόταση

Ναι
(στην περίπτωση αυτή
να δηλωθεί αν πρόκειται
να διαφοροποιηθεί και σε ποιο
ποσό σε €……....................... )

Όχι
(στην περίπτωση αυτή να
δηλωθεί το ελάχιστο ποσό
σε €: ………………..)

Ναι

Όχι

Περιγράψτε τα:

Αιτιολογείστε γιατί:

ΟΧΙ
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Επιτυχία του ΚΕΒΕ για τους επιχειρηματίες
νέες ρυθμίσεις για την καταβολή του ΦΠΑ
Σημαντική επιτυχία του ΚΕΒΕ προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου είναι
η έγκριση νομοθεσίας για μείωση και
κατάργηση της πρόσθετης επιβάρυνσης (πρόσθετος φόρος και τόκος) για
περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ότι
αφορά καθυστερήσεις στην καταβολή
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Τα μέτρα που εγκρίθηκαν είναι αποτέλεσμα των εμπεριστατωμένων επιστολών και της διεκδικητικής στάσης του
ΚΕΒΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών,
και τον ΄Εφορο ΦΠΑ που κατατέθηκαν
επίσης στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.
Συγκεκριμένα:
Μειώνεται ο πρόσθετος φόρος που
επιβάλλεται για μη έγκαιρη καταβολή
του ΦΠΑ από δέκα τοις εκατόν (10%)
σε πέντε τοις εκατόν (5%), για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν κατά
τις 30 Ιουνίου 2013, 31 Ιουλίου 2013,
31 Αυγούστου 2013 και 30 Σεπτεμβρίου 2013 νοουμένου ότι καταβάλλεται
ο φόρος και υποβάλλονται οι σχετικές

φορολογικές δηλώσεις μέχρι 10 ∆εκεμβρίου 2013.
Για τις φορολογικές περιόδους που
επηρεάζονται άμεσα από το κλείσιμο
των τραπεζών και τη δέσμευση των
καταθέσεων, καταργούνται πλήρως
οι επιβαρύνσεις (πρόσθετος φόρος
και τόκος) για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2013, στις 31 Μαρτίου 2013, στις
30 Απριλίου 2013 και στις 31 Μαϊου
2013 νοουμένου ότι το υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για τις περιόδους
αυτές και καταβάλλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 ∆εκεμβρίου 2013.
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως
ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νό-

μους του 2000 μέχρι (Αρ. 6) 2012
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000
μέχρι 2013.
Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.
2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 45 του
βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάσταση της τελείας στο
τέλος αυτού, με άνω και κάτω τελεία
και την προσθήκη αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέα επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με
βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους
που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013, 31
Ιουλίου 2013, 31 Αυγούστου 2013
και 30 Σεπτεμβρίου 2013, επιβάλλεται
πρόσθετος φόρος προς πέντε τοις εκατόν (5%), νοουμένου ότι το υποκείμε-

νο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη
φορολογική δήλωση για τις περιόδους
αυτές και καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 ∆εκεμβρίου
2013.».
Τροποποίηση του βασικού νόμου με
την προσθήκη νέου άρθρου 46Α.
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την
προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 46
του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Ειδικές διατάξεις για φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες ο Φ.Π.Α. καταβλήθηκε μέχρι10 ∆εκεμβρίου 2013.
46(Α) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και
(4) του άρθρου 45 και των εδαφίων (9)
και (10Α) του άρθρου 46, δεν εφαρμόζονται για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013, 31 Μαρτίου 2013, 30
Απριλίου 2013 και 31 Μαΐου 2013, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α.
μέχρι τις 10 ∆εκεμβρίου 2013.».
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Ενισχυμένο πρόγραμμα για προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

• να διατηρήσουμε την Κύπρο ως Κέντρο
Παροχής Επαγγελματικών υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ επισήμανε:
Όλοι αυτοί, δεν είναι εύκολοι στόχοι, σε μια
περίοδο που η χώρα μας δέχτηκε μια άδικη
και δυσανάλογη προς το μέγεθός της επίθεση,
όπου όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά και άλλα προβλήματα, ενώ ο ανταγωνισμός στη σφαίρα του διεθνούς εμπορίου
και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων είναι
αδυσώπητος. Ανάφερε ο κ. Πηλείδης ότι στον
τομέα της διεθνούς δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν το 2012 14 αποστολές και επιχειρηματικά φόρα σε 13 χώρες οι οποίες
κάλυψαν συνολικά 20 πόλεις. Στις αποστολές
αυτές συμμετείχαν συνολικά 232 εταιρείες
με 270 άτομα.
Ειδική αναφορά έκαμε στην εξειδικευμένη
αποστολή στην οποία συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου και η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2012
με σκοπό την παρουσίαση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος. Ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ υπενθύμισε ότι από τότε
που ξέσπασε η κρίση, το Επιμελητήριο είχε
πει ότι "δεν θα πρέπει να μείνουμε με τα χέρια
σταυρωμένα, ότι η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες και ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση
στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας".
Αν ακολουθούσαμε, πρόσθεσε, μια αμυντική στάση απέναντι στην κρίση, τα αποτελέσματα στις εξαγωγές, στο εμπόριο και γενικά στη διεθνοποίηση της οικονομίας μας,
θα ήταν απογοητευτικά. Αντίθετα, η απόφαση
μας είναι όπως, πέραν από τις χώρες και τις
αγορές στις οποίες ήδη έχουμε εδραιωθεί, να
προσεγγίσουμε και νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν καλές προοπτικές και ευκαιρίες.
Έτσι κατά το 2013 προγραμματίζεται πραγματοποίηση 17 επιχειρηματικών αποστολών
και φόρα σε 12 χώρες. Μέχρι στιγμής έχουν
ήδη διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία, δύο
επιχειρηματικές αποστολές στο Λίβανο και το
Ισραήλ με την ευκαιρία των επίσημων επισκέψεων του τέως και του νυν προέδρου της
∆ημοκρατίας αντίστοιχα. Προγραμματίζονται
επίσης επισκέψεις σε χώρες όπως είναι η Ρωσία, Κίνα, Ουκρανία και Ινδίες, σε χώρες του
Αραβικού Κόλπου, της Μέσης Ανατολής καθώς και σε νέες αγορές χωρών της Ασίας και
της Αφρικανικής Ηπείρου που παρουσιάζουν
ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης.
Ο κ. Πηλείδης έκαμε ιδιαίτερη αναφορά στη
στενή συνεργασία του ΚΕΒΕ με το Υπουργείο
Εμπορίου, που αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η συνεργασία των δύο πλευρών
μπορεί να πετύχει πολλά. Η συνεργασία αυτή,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2013
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Λίβανο (Βηρυτό)
Ελλάδα (Αθήνα - Ιωάννινα), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ισραήλ (Τελ Αβίβ)
Ουκρανία (Donetsk-Lugansk)
Ινδίες (2 πόλεις)
Λετονία (Ρήγα) – Ρωσία (Καλίνινγκραντ)
Κίνα (Πεκίνο Σιαγκάη)
Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι
Ρωσία (Μόσχα, Volgograd)
Τσεχία (Πράγα)
Ελλάδα (Αθήνα)
Σερβία
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
UAΕ (Dubai)
*αναμένεται ο καθορισμός ημερομηνίας
**προκαταρτική ημερομηνία
είπε, επεκτείνεται πέραν από το πρόγραμμα
αποστολών και στην ίδρυση και λειτουργία
των 28 ∆ιακρατικών Συνδέσμων υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ με την στήριξη του Υπουργείου.
Μέσω αυτών των Συνδέσμων, στους οποίους
συμμετέχουν και οι Πρέσβεις των αντίστοιχων χωρών μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε και να προωθούμε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
της χώρας μας συμβάλλοντας πρακτικά στην
ενίσχυση των διπλωματικών, οικονομικών
και επιχειρηματικών μας σχέσεων.
Μαζί με το Υπουργείο Εμπορίου και γενικά
την κυβέρνηση το ΚΕΒΕ έχει πολλούς νέους
σχεδιασμούς, που μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις, που θα αυξήσουν περισσότερο
την εξωστρέφεια της οικονομίας μας και που
θα βάλουν την Κύπρο πιο έντονα στο διεθνή
χάρτη της επιχειρηματικότητας. Ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου δήλωσε κατηγορηματικά
τη θέση του ΚΕΒΕ πως στη δύσκολη θέση που
βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, τα μόνα κονδύλια που δεν πρέπει να περικοπούν στους
προϋπολογισμούς του 2014 είναι αυτά που
αφορούν την προβολή και προώθηση της
Κύπρου στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου ζητείται
από την Κυβέρνηση να στηρίξει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορίου στα θέματα αυτά τουλάχιστον στα επίπεδα του 2013.
Ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
είπε πως στόχος των διοργανώσεων είναι η
προώθηση του τομέα των υπηρεσιών, που
αποτελεί κλειδί για την κυπριακή οικονομία
και που δυστυχώς έχει πληγεί σε ένα πολύ με-

9 -11 Ιανουαρίου
11-14 Μαρτίου
6 – 8 Μαΐου
23 – 26 Σεπτεμβρίου
29/9 – 5 Οκτωβρίου **
21-25 Οκτωβρίου
27/10 – 1 Νοεμβρίου
9-13 Νοεμβρίου **
18 – 22 Νοεμβρίου
2-4 ∆εκεμβρίου
16 ∆εκεμβρίου **
∆εκέμβριος **
Σεπτέμβριο – Οκτώβριο*

γάλο βαθμό από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο κατά τους τελευταίους
μήνες και με τις αποφάσεις του Eurogroup.
Πρόθεση της Κυβέρνησης, είπε, είναι όχι
μόνο να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τις υπηρεσίες μας, αλλά και να μετατρέψει τον τομέα σε κινητήρια δύναμη για επανάκαμψη
της οικονομίας μας. Άλλωστε, τα μηνύματα
που λαμβάνονται μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ξένων
επιχειρήσεων επιθυμεί να παραμείνει στην
Κύπρο λόγω του καλού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαθέτουμε, το οποίο και παρέχει εξαιρετικού επιπέδου νομικές, λογιστικές
και ελεγκτικές υπηρεσίες. Ο κ. Λακκοτρύπης
είπε πως το Υπουργείο του θεωρεί ότι είναι
σημαντικό σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας, να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την αποκατάσταση
της αξιοπιστίας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και κέντρου παροχής
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Ως εκ τούτου,
και με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, έγινε επαναπροσδιορισμό των δράσεών σε σχέση με τον τομέα αυτό, έτσι ώστε να
συνάδουν με τα νέα δεδομένα.
Επιπρόσθετα, έχει επίσης ληφθεί υπόψη
η εφαρμογή του στόχου της Κυβέρνησης για
στήριξη και ενθάρρυνση του εξαγωγικού
προσανατολισμού των υπηρεσιών και ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές εκπαιδευτικό,
ιατρικό και ερευνητικό κέντρο.
Στο πλαίσιο της επίτευξης των πιο πάνω
στόχων το Υπουργείο, σε συνεργασία με το
ΚΕΒΕ, συνεχίζει και εντός του 2013 τη διοργά-

νωση στοχευμένων επιχειρηματικών φόρουμ
στο εξωτερικό. Επικεφαλής των επιχειρηματικών φόρουμ, εκτός από την επιχειρηματική
ηγεσία, θα τίθεται, όπου είναι δυνατόν, και
η πολιτική ηγεσία, για στήριξη της προσπάθειας των επιχειρήσεών μας να εξεύρουν νέους συνεργάτες και επενδυτές σε αναδυόμενες και υφιστάμενες αγορές. Υπενθύμισε ο κ.
Λακκοτρύπης ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου της ∆ημοκρατίας στο Ισραήλ, διοργανώθηκε στις 7 Μαΐου, με εξαιρετική επιτυχία, επιχειρηματικό
φόρουμ, στο οποίο συμμετείχε σημαντικός
αριθμός Κυπρίων επιχειρηματιών, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα τομέων. ∆όθηκε έτσι
η ευκαιρία στους Κύπριους επιχειρηματίες να
πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές με εκπροσώπους της ισραηλινής επιχειρηματικής
κοινότητας.
Το πρόγραμμα των επιχειρηματικών φόρουμ για το 2013 έχει διαμορφωθεί βάσει
των νέων αναγκών που έχουν προκύψει και
θα συνεχίσει να διαμορφώνεται δυναμικά
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε συντονισμό πάντοτε με το ΚΕΒΕ και ανάλογα με τις
ανάγκες που ανακύπτουν και τις δεσμεύσεις
της πολιτικής ηγεσίας. Ο Υπουργός τόνισε ότι
τα φόρουμ διοργανώνονται με τη σημαντική συνεισφορά των έντεκα Εμπορικών Κέντρων που λειτουργούν σε διάφορες χώρες
της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, και στις
Ηνωμένες Πολιτείες, και καλύπτουν ένα δίκτυο 60 συνολικά χωρών και χαρακτήρισε
καταλυτικής σημασίας την υποστήριξη και
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στη διοργάνωση των
επιχειρηματικών φόρουμ. Η συνεργασία του
Υπουργείου με το ΚΕΒΕ, αποτελεί υπόδειγμα
της συστράτευσης που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
την από κοινού αντιμετώπιση των σημερινών
οικονομικών προκλήσεων, είπε ο Υπουργός.
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε επίσης ότι το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με στόχο την περαιτέρω
προώθηση των επαγγελματικών υπηρεσιών,
λειτουργεί δυο σχέδια κρατικών ενισχύσεων
κάτω από τον Κανόνα De Minimis. Τα σχέδια
αυτά αφορούν την ενίσχυση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού.
Τόνισε τέλος ότι πρόθεση της Κυβέρνησης
είναι η ουσιαστική στήριξη του νευραλγικού
τομέα των υπηρεσιών και εξέφρασε αισιοδοξία ότι με σωστό προγραμματισμό και συντονισμένες προσπάθειες, από όλους τους αρμόδιους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, ο συγκεκριμένος τομέας θα ξεπεράσει
σύντομα τις δυσκολίες και θα συνεισφέρει
σημαντικά στην επανάκαμψη της κυπριακής
οικονομίας.

Υπογράφηκε έκτακτη ειδική συλλογική σύμβαση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Υπογράφηκε στις 30 Μαϊου στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συλλογική σύμβαση μεταξύ του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ. Πρόκειται για Μνημόνιο Συμφωνίας
για μια έκτακτη ειδική συλλογική σύμβαση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που θα λήγει στις 31 ∆εκεμβρίου 2015, που
έχει γίνει λόγω της υφιστάμενης έκτακτης κατάστασης και
των προβλημάτων που υπάρχουν στην οικονομία, και είναι
αποτέλεσμα συλλογικής συμφωνίας μείωση του εργατικού
κόστους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία». Η Υπουργός ερ-

γασίας κ/ Ζέτα Αιμιλιανίδου εξέφρασε ευχαριστίες για την
αποδοχή της πρότασης του Υπουργείου και την ελπίδα ότι
με την υπογραφή της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης θα γίνει μια νέα αρχή για την απορρόφηση περισσότερων ανέργων στα ξενοδοχεία και θα στεφθεί με μεγαλύτερη
επιτυχία το Σχέδιο που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για την
τουριστική βιομηχανία. Η κ. Αιμιλιανίδου διευκρίνισε ότι το
εν λόγω Σχέδιο στοχεύει στην εργοδότηση 6.000 ανέργων
σε όλη την τουριστική βιομηχανία, και όχι μόνο στα ξενοδοχεία. Πρόσθεσε ότι αναμένεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου που
θα εκπνεύσει η προθεσμία αυτού του Σχεδίου να έχουν

συγκεντρωθεί ακόμη περισσότερες αιτήσεις. Ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΥΞΕ ανακοίνωσε ήδη ότι αναμένονται ακόμη χίλιες
θέσεις εργαζομένων. Η Υπουργός, τόνισε ότι το πρόγραμμα
παρακολουθείται καθημερινά και ότι ακόμη βρίσκεται στο
στάδιο της υποβολής αιτήσεων και επομένως δεν είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα. Από την πλευρά τους οι
εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ Νίκος Μωϋσέως
και Πάμπης Κυρίτσης, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ Άκης Βαβλίτης
και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης ευχαρίστησαν
την Υπουργό και όλους τους κοινωνικούς εταίρους για τη
συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας.
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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
ΜΕΡΟΣ Α΄
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Άμεση διάκριση λόγω φύλου» είναι η δυσμενής μεταχείριση ευθέως και εμφανώς συνδεόμενη με το φύλο.
«Αμοιβή» περιλαμβάνει τη συνήθη βασική παροχή και
οποιεσδήποτε πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται απευθείας ή εμμέσως, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, από τον εργοδότη προς τον εργοδοτούμενο σε αντάλλαγμα προσφερθείσας
εργασίας.
«Απασχόληση» σημαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, με
αμοιβή, βάσει ατομικής συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας ή μαθητείας ή άλλης ατομικής συμβάσεως ή σχέσεως, διεπομένης
είτε από το ιδιωτικό είτε από το δημόσιο δίκαιο, σε οποιονδήποτε τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, ιδιωτικό ή δημόσιο.
«Αρχή της ισότητας στην αμοιβή» σημαίνει την απουσία
κάθε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου όσο αφορά
την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξη, μια πρακτική, ένας όρος ή ένα κριτήριο, εκ πρώτης όψεως
ουδέτερη/ο θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων ενός φύλου, εκτός εάν μπορούν να δικαιολογηθούν
από αντικειμενικούς παράγοντες άσχετους προς το φύλο.
«Εργασία ίσης αξίας» σημαίνει εργασία που επιτελείται από
άνδρες και γυναίκες η οποία είναι όμοιας ή κατ΄ουσίαν όμοιας
φύσης ή στην οποία αποδίδεται ίση αξία βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο VIII.
«Εργοδοτούμενος» σημαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που
εργάζεται ή μαθητεύει με πλήρη ή μερική απασχόληση, για
ορισμένο ή αόριστο, συνεχή ή μη συνεχή χρόνο, ασχέτως
του τόπου απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των
κατ΄οίκον εργαζομένων, αλλά εξαιρουμένων των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων.
«Πρακτική» σημαίνει κάθε επαναλαμβανόμενη μονομερή
πράξη εργοδότη, υπό οποιαδήποτε μορφή και εάν εκδηλώνεται, που είναι σχετική με τα ρυθμιζόμενα με τον παρόντα
Νόμο θέματα.
«Σύμβαση εργασίας» σημαίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία σε σχέση με απασχόληση που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή ομάδας εργοδοτουμένων ή της/των
συνδικαλιστικής/κών οργάνωσης/εων τους και ενός εργοδότη ή οργάνωσης εργοδοτών.
«‘Επιτροπή Έρευνας» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο VII.
II. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
Ι∆ΙΑ / ΙΣΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
α. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διασφάλιση της
εφαρμογής της αρχής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ
ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης
αξίας.
β. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες που
έχουν σχέση με την απασχόληση.

γ. Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει σε όλους τους εργοδοτούμενους του ίση αμοιβή για ίδια εργασία και
για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο τους.
Η σύγκριση μεταξύ εργοδοτουμένων μπορεί να γίνεται
με αναφορά σε εργοδοτούμενους που εργοδοτήθηκαν
στον ίδιο εργοδότη, ή σε επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη, κατά τα δύο προηγούμενα ή επόμενα χρόνια.
III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ
α. Ο Υπουργός Εργασίας υποχρεούται να ενημερώνει τους
εργοδοτούμενους και τους εργοδότες, καθώς και τις οργανώσεις τους, σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή
του με έντυπα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.
β. Οι οργανώσεις των εργοδοτουμένων ενημερώνουν τους
εργοδοτούμενους για το περιεχόμενο του παρόντος Νόμου με γραπτές ανακοινώσεις στους οικείους πίνακες
που βρίσκονται στους χώρους εργασίας, εκτός του χρόνου απασχολήσεως, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
γ. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις οργανώσεις των εργοδοτουμένων να προβαίνουν στην ενημέρωση που αναφέρεται στο (β).
IV. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
α. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε
υφιστάμενη διάταξη νόμου, ρύθμιση συλλογικής ή ατομικής συμβάσεως εργασίας, ρύθμιση εσωτερικού κανονισμού επιχειρήσεως ή κανόνα ελεύθερου επαγγέλματος
που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
καταργείται ή ακυρώνεται.
β. Για την εξέταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με
σκοπό την ανεύρεση οποιασδήποτε τυχόν περιεχόμενης σ΄αυτές διατάξεως η οποία αντιβαίνει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και την τροποποίηση ή
κατάργηση διατάξεων συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002.
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
α. Ουδείς απολύεται από την εργασία του ή υποβάλλεται με
οποιοδήποτε τρόπο σε δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη του για το λόγο ότι υπέβαλε παράπονο ή έδωσε
μαρτυρία ή συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη ή τη λήψη οιωνδήποτε άλλων μέτρων με βάση το Νόμο αυτό.
β. Οποιοσδήποτε εργοδότης παραβαίνει τις πρόνοιες του
(α) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες.
VI. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
α. Ο Υπουργός Εργασίας ορίζει Επιθεωρητές ή και άλλους
λειτουργούς, εφόσον τους κρίνει αναγκαίους, για την

εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
β. Οι Επιθεωρητές ή οι άλλοι λειτουργοί που ορίζονται σύμφωνα με τα (α)
ι. εξετάζουν παράπονα που τους υποβάλλονται για
παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
ιι. διεξάγουν αυτεπάγγελτα έρευνα για έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
ιιι. σε περίπτωση μη διευθέτησης της διαφοράς ή οποία
εξετάζεται με βάση το (ι) και (ιι), παραπέμπουν τη διαφορά είτε στην Επιτροπή Έρευνας είτε στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.
γ. Λεπτομερέστερη ρύθμιση των καθηκόντων και των εξουσιών των Επιθεωρητών και άλλων λειτουργών καθορίζεται με Κανονισμούς.
VII. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Υπουργός Εργασίας, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζει Επιτροπή Έρευνας, η οποία επιλαμβάνεται
των διαφορών που παραπέμπονται ενώπιον της σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
α. Η Επιτροπή Έρευνας είναι τριμελής και τα μέλη της επιλέγονται από τον κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο Υπουργός Εργασίας αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων.
β. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εξειδικευμένες
γνώσεις σε θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της αξιολόγησης και κατάταξης επαγγελμάτων και με γνώσεις σ΄οτι αφορά τις εργασιακές σχέσεις
και την αγορά εργασίας.
Γ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
α. Για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, η Επιτροπή
Έρευνας συλλέγει στοιχεία, διεξάγει έρευνες, αξιολογεί
τις συγκρινόμενες εργασίες και υποβάλλει το πόρισμα
της στον Επιθεωρητή ή στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, ανάλογα με την περίπτωση και εντός του καθοριζομένου χρόνου.
β. Η Επιτροπή έρευνας έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
(ι) Να εξετάζει και να ερευνά οτιδήποτε αναγκαίο για την
ετοιμασία του πορίσματος της.
(ιι) Να απαιτεί την παρουσίαση οποιωνδήποτε αρχείων ή
εγγράφων που, κατά την κρίση της περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή του
έργου της.
(ιιι) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, εφόσον πιστεύει ότι μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετιζόμενες με το θέμα
που εξετάζει.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

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

8

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Eισηγήσεις του ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση των προβλημάτων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

επανασχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας της οικονομίας. Η έμφαση
πρέπει να δοθεί προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης των υφιστάμενων τομέων της οικονομίας που παρουσιάζουν
συγκριτικά πλεονεκτήματα (επαγγελματικές υπηρεσίες, τουρισμός, ναυτιλία, εκπαιδευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, πληροφορική και επικοινωνίες)
και μπορούν να αποδώσουν καλύτερα,
στην ενίσχυση τομέων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία π.χ.
οικοδομική βιομηχανία, αλλά και στον
εντοπισμό νέων τομέων/δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν και
να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.
Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να τύχει της
απαραίτητης στήριξης από το κράτος
γιατί μόνο μέσα από την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα θα επιτευχθεί ο στόχος για
μείωση της ανεργίας και αύξησης των
εσόδων του κράτους. Κατά συνέπεια η
αύξηση ή και η επιβολή οποιονδήποτε
νέων φορολογιών δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της νέας αυτής προσέγγισης
του Κράτους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στον τομέα της Βιομηχανίας
με έμφαση στην στήριξη επιχειρήσεων/κλάδων με εξαγωγικές δυνατότητες, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό
βαθμό τις ικανότητες του υπάρχοντος
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
(επιστημονικού και εργατικού), επενδύοντας σημαντικά σε δραστηριότητες
εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας, που οδηγούν στην παραγωγή και
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών
ψηλής προστιθέμενης αξίας, βασισμένων στη γνώση, με δυνατότητα εγχώριας παραγωγής.
Στην προσπάθεια αυτή απαιτείται η
ενεργός συνεισφορά του Κράτους μέσα
από την διασφάλιση ενός φιλικού για
τις επιχειρήσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως ελευθεροποίηση του
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, προώθησης των επαγγελματικών προσόντων και αύξησης της
παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Αυτή την στιγμή επιβάλλεται η εξάλειψη
της γραφειοκρατίας, με την ταυτόχρονη
εξαγγελία κινήτρων (φορολογικών και
χρηματοδοτικών) που θα οδηγήσουν
στην πολυπόθητη ανάπτυξη της οικονομίας.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όλοι μιλούμε για την ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη ως του μοναδικού τρόπου
για έξοδο της χώρας από την βαθιά οικονομική κρίση που βιώνουμε. Για να
υπάρξει ωστόσο ανάπτυξη πρέπει να
γίνουν σημαντικά βήματα από τους κύ-

ριους παίχτες της οικονομίας που δεν
είναι άλλοι από το Κράτος, τις επιχειρήσεις, το συνδικαλιστικό κίνημα και το
Τραπεζικό σύστημα.
Ο ρόλος του Κράτους είναι καθοριστικός προς αυτή την κατεύθυνση, με δύο
βασικά τρόπους. Ο πρώτος αφορά την
αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και
την ευελιξία ανταπόκρισης του στους
σχεδιασμούς των επιχειρήσεων για οικονομική δραστηριότητα. Ο δεύτερος
σχετίζεται
α. με την υποχρέωση του κράτους να
μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του και κατ’ επέκταση το
επίπεδο δανεισμού του (μείωση δημόσιου χρέους) ώστε να ελαφρύνει
στον μέγιστο δυνατό βαθμό το διοικητικό και φορολογικό κόστος προς
τις επιχειρήσεις και
β. με την προκήρυξη έργων και υπηρεσιών του δημοσίου, μέσω της ανάθεσης τους, όπου αυτό είναι εφικτό,
στον ιδιωτικό τομέα.
Άποψη του ΚΕΒΕ ήταν και παραμένει
ότι η οποιαδήποτε αύξηση του δημοσίου χρέους για επενδυτικούς/παραγωγικούς σκοπούς είναι και επιθυμητή και επιβαλλόμενη, δεδομένου ότι οι
δαπάνες αυτές κατευθύνονται σε έργα
που δημιουργούν πολλαπλασιαστικά
οφέλη στην οικονομία και είναι αποτέλεσμα οικονομικών αναλύσεων ότι το

ύψος τους θα είναι μέσα στα αποδεκτά
όρια των αντοχών της οικονομίας.
Για το σκοπό αυτό προτείνουμε όπως
υπάρξει αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, προσήλωση στο στόχο για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς καθώς και πολύ προσεχτική και ενδελεχής
μελέτη των έργων που θα υποβληθούν
για αξιοποίηση μέσω των κοινοτικών
κονδυλίων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί με τον
καλύτερο τρόπο η απορρόφηση των
σχετικών κονδυλίων. Στο θέμα αυτό
πιστεύουμε ότι σημαντικό μερίδιο των
κονδυλίων αυτών πρέπει να διασφαλίζει και την συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα.
Οι επιχειρήσεις είναι το όχημα μέσα
από το οποίο θα προέλθει η ανάπτυξη της οικονομίας. Ήδη οι επιχειρήσεις
αγωνίζονται να κρατηθούν ζωντανές
αφού υποφέρουν μεταξύ άλλων από
την έλλειψη ρευστότητας, την αδυναμία
δανεισμού, τα ψηλά επιτόκια, το ψηλό
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, την μειωμένη αγοραστική δύναμη μεταξύ των
καταναλωτών και της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης στην αγορά.
Η επίσπευση της αδειοδότησης μεγάλων έργων του ιδιωτικού τομέα (μαρίνες, γκολφ, ενιαίες αναπτύξεις, κλπ), η
επαναδραστηριοποίηση του κατασκευ-

αστικού τομέα μέσα από την εξαγγελία
των πρόσφατων αλλά και νέων πολεοδομικών κινήτρων, η διευκόλυνση στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ξένων
επενδύσεων, η ίδρυση καζίνο, οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα είναι ένα
δείγμα των επενδύσεων που μπορούν
να συμβάλουν αποτελεσματικά στην
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο ρόλος του Τραπεζικού τομέα είναι
αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικός σε
μια οικονομία. Η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την
Τράπεζα Κύπρου επηρεάζει την ομαλή λειτουργία όλων ανεξαίρετα και
των υπολοίπων τραπεζών, ενώ το όλο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας
υπολειτουργεί με αχρείαστους και αδικαιολόγητους περιορισμούς. Επείγει η
άμεση ομαλοποίηση του τραπεζικού
συστήματος ώστε να επιτραπεί η αποδέσμευση της αναγκαίας ρευστότητας
στην αγορά που θα επιτρέψει την αύξηση της κατανάλωσης και τη χρηματοδότηση νέων έργων.
Οι τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν
σε δραστικές μειώσεις των εξόδων λειτουργίας τους με αλλαγές στους όρους
μισθοδοσίας και μειώσεις στο μισθολόγιο, συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων που διατηρούν, αλλαγή
του ωραρίου λειτουργίας τους ώστε να
συνάδει με αυτό της αγοράς, αυστηρότερη εφαρμογή των αρχών Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης και γενικά της υιοθέτησης πρακτικών που να εγγυούνται περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας τους.
Εξ’ ίσου και εξαιρετικά σημαντικό είναι
επίσης η ανάγκη να παρασχεθεί περίοδος 1 έτους για:
α αναδιάρθρωση/επιμήκυνση των δανείων χωρίς να υπάρχουν τιμωρητικές/απαγορευτικές πρόνοιες για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
β για εφαρμογή νέου ορισμού Μη Εξυπηρετούμενων ∆ανείων
ΧΡΗΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ο σημερινός τρόπος λειτουργίας του
Κράτους όπως έχει εξελιχθεί διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες είναι φανερό ότι δεν συμβάλλει στην αποδοτική
λειτουργία της χώρας με τρόπο που να
μπορεί να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό τρόπο που
λειτουργούν σήμερα οι ανεπτυγμένες
οικονομίες της Ευρώπης.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με τη λειτουργία των θεσμών, ώστε να εμπεδωθεί η έννοια του
κράτους δικαίου. Οι πλείστοι πολίτες
σήμερα έχουν την εντύπωση πως μπορούν, χωρίς επιπτώσεις, να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 9
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της οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης
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Η έντονη κομματικοποίηση των διαφόρων αποφάσεων, ο τρόπος με τον
οποίο διορίζονται και ενεργούν τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών
ή των Σωμάτων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Κράτους, η λογική
των “politics” αντί αυτής των “policies”
περιορίζουν σημαντικά τα επίπεδα διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του
Κράτους. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω
έχει κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και των
παραγωγικών ομάδων προς το ίδιο το
Κράτος και τους θεσμούς του και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα πιο πάνω με την σειρά τους οδηγούν πολλούς στην παρανομία (φοροδιαφυγή, παράνομη εργασία, αύξηση
της εγκληματικότητας) με κύρια θύματα
το ίδιο το κράτος και όλους τους νομοταγείς πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της
χώρας. Το μεγαλύτερο διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κυπριακή οικονομία είναι η διαβρωμένη
ανταγωνιστικότητα της. Σ’ αυτό συμβάλει καθοριστικά η αναποτελεσματικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το
μέγεθος και το ψηλό κόστος λειτουργίας του Κράτους και η σταδιακή προσαρμογή των μισθών και ωφελημάτων
του δημόσιου τομέα στα επίπεδα του
ιδιωτικού τομέα. Για την αντιμετώπιση
αυτής της κατάστασης επιβάλλονται να
ληφθούν μια σειρά από μέτρα με έμφα-

ση στην αύξηση της παραγωγικότητας
του ∆ημόσιου τομέα. Οι δημόσιες υπηρεσίες όχι μόνο επιβαρύνουν υπέρμετρα τους πολίτες αλλά αυξάνουν υπερβολικά το συνολικό κόστος λειτουργίας
της οικονομίας, μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος του δικού τους ελλείμματος
παραγωγικότητας στο σύνολο της οικονομίας. Τα πιο κάτω πρέπει συνεπώς να
τύχουν ιδιαίτερης προσοχής:
α Η ∆ημόσια ∆ιοίκηση
Ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με μέτρα
όπως το ωράριο, η εναλλαξιμότητα, η
εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, η ευρύτατη εφαρμογή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egovernment). Χρειάζεται επίσης η επανεξέταση του αριθμού των δημοσίων
υπαλλήλων, η αλλαγή του συστήματος
της μισθοδοσίας, των προαγωγών, των
συντάξεων, των υπερωριών, η αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των
Ημικρατικών Οργανισμών κ.α. Για όλα
αυτά σας υποβάλλουμε συγκεκριμένες
εισηγήσεις στο Παράρτημα Ι, που ακολουθεί.
β Ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των Εποπτικών Αρχών
Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Έφορος Συνεργατικών Ιδρυμά-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
Αξιολόγηση των ∆ημ. Υπαλλήλων. Με ένα
απλό σύστημα όπου οι υπάλληλοι θα κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες. Το 40% περίπου θα είναι καλοί. 20% θα είναι πολύ καλοί και ένα 10%
Ιδιαίτερα καλοί. 20% θα είναι μέτριοι και 10%
ανεπαρκείς Τα δύο ακραία 10% θα πρέπει να
αξιολογούνται από μια ευρύτερη ομάδα. Άλλες
εισηγήσεις ευπρόσδεκτες.
Άμεση εφαρμογή της εναλλαξιμότητας.
Τούτο θα βοηθήσει στην εφαρμογή της απόφασης για μία πρόσληψη για κάθε 4 αφυπηρετήσεις. Επίσης θα γίνουν χρήσιμοι υπάλληλοι που υποαπασχολούνται σε διάφορες
υπηρεσίες και θα γίνουν πιο παραγωγικές
υπηρεσίες που έχουν ανάγκη προσωπικού.
Να συνδυασθεί με επιμόρφωση του προσωπικού όπου τούτο απαιτείται από τις ανάγκες
της υπηρεσίας.
Να ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά αλλά
με γρήγορο ρυθμό το e-government με υλοποίηση της μελέτης KPMG.Σύμφωνα με τα ευρήματα της σε μόλις οκτώ από τις δεκάδες κυβερνητικά τμήματα ο διοικητικός φόρτος για τις
επιχειρήσεις ανέρχεται στα 704 εκατομ. ευρώ
ετησίως. Θα μειωθούν επομένως οι κρατικές
δαπάνες με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της δημόσιας
υπηρεσίας και της οικονομίας γενικότερα. Θα
βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουρ-

των, Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών,
Ελεγκτική Υπηρεσία, Εσωτερικός Ελεγκτής, είναι ορισμένοι από τους ανεξάρτητους θεσμούς και Εποπτικές Αρχές που πρέπει να ενισχυθούν και να
αναβαθμίσουν το επίπεδο των ελέγχων
που διενεργούν στη βάση των αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν
αναπτυχθεί ειδικά για τις Εποπτικές Αρχές. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στον
τρόπο λειτουργίας του γραφείου Εφόρου Εταιρειών λόγω των πολλών προβλημάτων στη λειτουργία του που έρχονται συνέχεια στο φως, αλλά και της
σημασίας που έχει στην ανάπτυξη του
τομέα των υπηρεσιών. Το ΚΕΒΕ στηρίζει
πλήρως την απόφαση για διορισμό Επιτρόπου Αναδιάρθρωσης και εισηγείται
την εφαρμογή Συστηματικών Ελέγχων
Εφαρμογής (Implementation Audits)
για αυστηρή εποπτεία των Κρατικών
Υπηρεσιών σε σχέση με την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ Απονομή της ∆ικαιοσύνης
Για αποσυμφόρηση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και πιο γρήγορη απονομή
της δικαιοσύνης εισηγούμεθα τη δημιουργία εξειδικευμένων Πρωτοβάθμιων
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σε
θέματα προσφυγών για προσλήψεις και
κυρίως για προαγωγές στον ευρύτερο

γία υπηρεσιών όπως του Εφόρου Εταιρειών,
Φόρου Εισοδήματος, Κτηματολογίου, Πολεοδομίας κ.α.
Εφαρμογή της απόφασης της Ε.Ε. για τριετή
δημοσιονομικό σχεδιασμό και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με νόμο αυξημένης
ισχύος. Αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο γιατί ο
πολίτης θα γνωρίζει πλέον πως θα παύσουν οι
αυτόματες αυξήσεις μισθών και εξόδων, άρα
η κυβέρνηση δεν θα δανείζεται κάθε χρόνο
και δεν θα αυξάνεται το δημόσιο χρέος παρά
μόνο σε περιόδους ύφεσης και ανάγκης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές αποκτούν νόημα μόνο αν
στο μέλλον θα δαπανούμε λιγότερα από όσα
εισπράττουμε.
Αλλαγή του ωραρίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τούτο άρχισε ήδη να εφαρμόζεται.
Είναι όμως χρήσιμο να συνειδητοποιήσουμε
τη σημασία του. Θα αυξήσει τη παραγωγικότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα αφού θα εργάζονται παράλληλα. Θα
υπάρξει εξοικονόμηση στις υπερωρίες. Θα σταματήσουν οι δεύτερες δουλειές για τους δημόσιους υπαλλήλους και θα ανοίξουν νέες θέσεις
στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα προσλήψεις
ανέργων. Π.Χ. Φροντιστήρια στην Παιδεία. Σε
συνδυασμό με κάποια άλλα μέτρα που λήφθηκαν πρόσφατα (συντάξεις, μισθοί νεοπροσλαμβανομένων) αναμένεται να μειώσει σημαντικά
το ρουσφέτι. Γι’ αυτό και θα πρέπει να εφαρμο-

δημόσιο τομέα. Ανάλογα, για αποσυμφόρηση και πιο γρήγορη απονομή της
δικαιοσύνης στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια εισηγούμεθα τη δημιουργία εξειδικευμένων Εμπορικών ∆ικαστηρίων.
Προτείνεται επίσης να εξετασθεί η δημιουργία Ειρηνοδικείων κατά το πρότυπο των Αγγλικών. Σε κάποιο βαθμό
αυτό γίνεται με τα εργατικά δικαστήρια.
Αυτά τα μέτρα θα αποσυμφορήσουν τις
εργασίες των δικαστηρίων σε μεγάλο
βαθμό.
Γίνεται τέλος εισήγηση να αρχίσουν να
λειτουργούν οι θεσμοί της ∆ιαιτησίας
και της ∆ιαμεσολάβησης ενώ απαραίτητη φαίνεται να είναι η ανάγκη για
πρόσληψη νέων δικαστών καθώς και
της τεχνολογικής αναβάθμισης των δικαστηρίων.
δ Ταμείο Υδρογονανθράκων
Πέραν της σωστής χρησιμοποίησης
του για το σύνολο της οικονομίας και
προπαντός για το μέλλον των επόμενων γενεών θα μπορούσε, κατά το παράδειγμα της Νορβηγίας, να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη της Έρευνας και
Τεχνολογίας. Η Νορβηγική Κυβέρνηση
αρνήθηκε να δώσει άδεια σε οποιονδήποτε να εξορύξει πετρέλαιο από την
ΑΟΖ της αν δεν έκαμνε επένδυση σε
έρευνα και τεχνολογία. Έτσι μέσα από
το Ταμείο έδωσαν ώθηση στο σημαντικό αυτό τομέα καθώς και εργοδότηση
σε επιστήμονες.

σθεί γρήγορα και σωστά.
Μισθοδοσία. Αλλαγή του τρόπου που λειτουργούν οι προσαυξήσεις μέσα στις κλίμακες
μισθοδοσίας για τους νέους υπαλλήλους και
επανασχεδιασμός για τους υπηρετούντες. Πέραν των προσαυξήσεων να υπάρχει σύστημα
αμοιβής με βάση το αποτέλεσμα της εργασίας
εκάστου και όχι η λογική των γενικών αυξήσεων.
Ε.∆.Υ. Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας της. Να αυξηθεί ο αριθμός των μελών και να
χωριστεί σε τμήματα – ειδικεύσεις. ∆ιαφορετικά
κάνεις συνέντευξη για διευθυντικές θέσεις και
διαφορετικά για προσλήψεις σε χαμηλές βαθμίδες. Καθιέρωση του θεσμού των εξετάσεων
από ανεξάρτητη υπηρεσία π.χ. Πανεπιστήμιο.
Να διορίζονται ανεξάρτητοι επαγγελματίες σαν
μέλη και να απαγορευθεί να αντιπροσωπεύονται τα Κόμματα. Ανάλογα και για την Επ. Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
∆ημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας για
τις προσλήψεις – προαγωγές στους Ημικρατικούς Οργανισμούς κατά το πρότυπο της Ε∆Υ
ως άνω. Στα ∆ιοικητικά Συμβούλια τους να μην
διορίζονται κομματικοί αλλά ανεξάρτητα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Άλλωστε αν αφαιρεθεί το δικαίωμα διορισμού – προαγωγής από
τα ∆ιοικητικά Συμβούλια, τα Κόμματα δεν θα
ενδιαφέρονται τόσο. Το ίδιο σύστημα να εφαρμοστεί και από τους ∆ήμους.
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Δικαιώματα επιβατών: Καλύτερη προστασία
για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν στην ΕΕ
Από την 1η Μαρτίου 2013 εφαρμόζεται ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, με τον οποίο παρέχονται
νέα δικαιώματα στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν,
σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κανονισμός καθορίζει τα βασικά
δικαιώματα των ταξιδιωτών και επιβάλλει υποχρεώσεις
στις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν και στους διαχειριστές τερματικών σταθμών όσον αφορά την ευθύνη
τους προς τους επιβάτες. Περίπου 70 εκατομμύρια επιβάτες
ταξιδεύουν κάθε χρόνο με λεωφορεία και πούλμαν στην
ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος
για τις μεταφορές, κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας: χάρη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
181/2011, τα δικαιώματα των επιβατών εκτείνονται πλέον
και στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Η ΕΕ αποτελεί πλέον την πρώτη γεωγραφική περιοχή στον κόσμο με
πλήρες σύνολο δικαιωμάτων επιβατών που καλύπτει όλα
τα μέσα μεταφοράς».
Στον κανονισμό καθορίζονται για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν δικαιώματα παρόμοια με εκείνα που
ισχύουν για τους επιβάτες αεροπορικών, σιδηροδρομικών
και πλωτών μεταφορών. Στα νέα αυτά δικαιώματα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
• κόμιστρα και άλλοι όροι σύμβασης χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας
• μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία ή με
μειωμένη κινητικότητα. Συγκεκριμένα, παροχή δωρεάν
βοήθειας σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και επί λεωφορείων και πούλμαν, καθώς και
χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εξοπλισμού μετακίνησής τους
• επαρκής και εύκολα προσιτή πληροφόρηση όλων των
επιβατών πριν από το ταξίδι τους και κατά τη διάρκειά
του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και στο διαδίκτυο
όσον αφορά τα δικαιώματά τους
• επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή μεταφορά με
άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω
των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώ-

ρησης (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των
250 χλμ.)
• δικαίωμα αποζημίωσης ανερχόμενης στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής ολόκληρου του αντιτίμου σε περίπτωση υπεράριθμων
κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα
αναχώρησης, αν η επιχείρηση λεωφορείων και πούλμαν δεν παρέχει στον επιβάτη το δικαίωμα να επιλέξει
μεταξύ επιστροφής του αντιτίμου ή μεταφοράς με άλλο
δρομολόγιο (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω
των 250 χλμ.)
• επαρκής βοήθεια (ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά, καθώς και, εάν χρειάζεται, κατάλυμα) σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω των 90 λεπτών
αναχώρησης όταν πρόκειται για ταξίδι διάρκειας άνω
των τριών ωρών (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης
άνω των 250 χλμ.)
• αποζημίωση για θάνατο, τραυματισμό, απώλεια ή φθορά αποσκευών που προκαλείται από οδικά ατυχήματα
• δημιουργία από τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν μηχανισμού διεκπεραίωσης καταγγελιών, ο οποίος
τίθεται στη διάθεση όλων των επιβατών
• σύσταση ανεξάρτητων φορέων σε κάθε κράτος μέλος
της ΕΕ με εντολή να επιβάλει την εφαρμογή του κανονισμού και, κατά περίπτωση, κυρώσεις.
Ιστορικό
Προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών
λεωφορείων και πούλμαν, ήτοι προ πενταετίας, δεν υπήρ-

χε διεθνής συμφωνία που να εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη μέλη ούτε νομοθεσία της ΕΕ με την οποία να
θεσπίζονται γενικά δικαιώματα για αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
Η έκδοση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, το 2011, σηματοδότησε
την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για τους χρήστες
όλων των τρόπων μεταφοράς σε επίπεδο ΕΕ. Σήμερα, η ΕΕ
είναι ο πρώτος στην υφήλιο ενιαίος χώρος δικαιωμάτων
επιβατών: οι επιβάτες προστατεύονται σε ολόκληρη την
ΕΕ, ανεξάρτητα αν ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο, λεωφορείο ή πούλμαν.
Επόμενα βήματα
Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση με
τις εθνικές αρχές προκειμένου να συντονιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των
επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.
Για περισσότερες πληροφορίες
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και
πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2006/2004.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής Τα δικαιώματα
των επιβατών.
∆ιατίθεται για τηλεφόρτωση σε παντός είδους πλατφόρμα
έξυπνου κινητού τηλεφώνου ηλεκτρονική εφαρμογή για
τα δικαιώματα των επιβατών (επίκειται επικαιροποίηση για
τα δικαιώματα των επιβατών πλωτών μεταφορών, λεωφορείων και πούλμαν).
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd (+32 2 295 74 61)
Dr. Kezban Akansoy
Press Officer / Political Reporter
European Commission Representation in Cyprus
Tel: +357 22817770 or 22817837 (direct)
Fax: +357 22768926
Mobile: +90 533 8672030 or +357 99689521

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τα μέτρα
για καζίνο, αμνηστία και ρεύμα
Είναι προς την ορθή κατεύθυνση

Δωρεά προς τη μονάδα εντατικής θεραπείας
νεογνών του Μακαρείου Νοσοκομείου
Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Βρεφικών & Παιδικών Τροφών (Μέλος ΚΕΒΕ)
εκτιμώντας το εξαιρετικό έργο που επιτελείται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Νεογνών του Μακάριου Νοσοκομείου παρέδωσε στον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή
του Μακάριου Νοσοκομείου με αντλία εντερικής και μια αντλία παρεντερικής
σίτισης, για κάλυψη αναγκών της Μονάδας. Η παράδοση της δωρεάς έγινε από
το Γραμματέα του Συνδέσμου Ανδρέα Γεωργιάδη στη παρουσία εκπροσώπων του
∆.Σ. του Συνδέσμου, της ∆ρος Χριστίνας Καραολής ∆ιευθύντριας της Μονάδας, της
Προϊστάμενης του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Μακαρίου Νοσοκομείου και
της Προϊσταμένης της Μονάδας.

Μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση για επανεκκίνηση της οικονομίας θεωρεί το ΚΕΒΕ τις αποφάσεις
για ίδρυση καζίνο, για φορολογική αμνηστία και για παράταση της μειωμένης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5% για ακόμα 2 μήνες.
Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ σε μια περίοδο όπου η οικονομία έχει ανάγκη από νέα έργα υποδομής και
νέες πρωτοβουλίες, οι αποφάσεις για το καζίνο, τη φορολογική αμνηστία και το ηλεκτρικό ρεύμα
συμβάλλουν στην αναθέρμανσή της.
Ειδικότερα για την ίδρυση καζίνο, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της
Κύπρου, θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, θα τονώσει το επενδυτικό κλίμα, θα συμβάλει στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος, στην προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό και θα ενισχύσει τα δημόσια ταμεία.
Για τη φορολογική αμνηστία, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι θα ισχύσει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι γενικά. Στόχος αυτού του μέτρου, επισημαίνει το ΚΕΒΕ, θα πρέπει να είναι ο επαναπατρισμός κυπριακών κεφαλαίων που θα μπορούν να διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις γεγονός που
θα οδηγήσει και στην αύξηση της ρευστότητας χρήματος και που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
αποτελέσει επιβράβευση τυχόν φαινομένων φοροδιαφυγής.
Τέλος, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση της ΡΑΕΚ για παράταση των μειωμένων κόστων κατά 5% στο
ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η απόφαση, τονίζει συνάδει με τα δεδομένα της οικονομίας, όπου επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος ζωής.
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Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την επέκταση γεωγραφικών περιοχών και ωραρίου
Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επεκτείνει τις
γεωγραφικές περιοχές και το τουριστικό ωράριο ώστε
ολόκληρη η Κύπρος να είναι τουριστική.
Η λήψη μέτρων ώστε ολόκληρη η Κύπρος να είναι
τουριστική είναι πάγια θέση του ΚΕΒΕ και η απόφαση
της Υπουργού αποτελεί μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση. Με την εφαρμογή του νέου μέτρου θα υπάρξει σημαντική τόνωση του Λιανικού Εμπορίου σε μια εποχή
που υπάρχει αυξημένο τουριστικό ρεύμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με όλες τις θετικές
επιπτώσεις σε περίοδο που η οικονομία στο σύνολο της
περνά πρωτόγνωρη κρίση. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την

έκδοση τροποποιητικών διαταγμάτων για την επέκταση
των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται τουριστικό ωράριο. Με τα τροποιητικά διατάγματα τα καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη ∆ευτέρα μέχρι και
το Σάββατο από τις 5 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. καθώς και την
Κυριακή από τις 9 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.
Στόχος της απόφασης είναι να αρθούν περιορισμοί οι
οποίοι, στην παρούσα οικονομική κρίση, δεν βοηθούν
στην τόνωση της οικονομίας και όλα τα καταστήματα να
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Επιπρόσθετα, και λόγω της
μεγάλης ανεργίας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό. Ο επιπρόσθετος
χρόνος εργασίας που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της
πιο πάνω ρύθμισης θα καλύπτεται κατά 50% με νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό από τους καταλόγους των

ανέργων της ∆ημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο
πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου για Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης. Το εν λόγω Σχέδιο αφορά την απασχόληση εργαζομένων έστω και με μερική απασχόληση
με κάλυψη του 65% του μισθού τους. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το μέτρο είναι εθελοντικό υπό την έννοια ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να αποφασίσει
τις μέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματός του.
Σημειώνεται ότι όλο το σύστημα θα ελέγχεται κατά
τρόπο ώστε αφενός να ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και αφετέρου να μην καταστρατηγούνται
οποιαδήποτε δικαιώματα των εργαζομένων.Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αναφορά Νόμων, το πλήρες
κείμενο των διαταγμάτων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και τέθηκαν σε εφαρμογή
από τις 21 Ιουλίου.

Η κοινωνική προσφορά του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου, υπό τον Πρόεδρο του Γιώργο Γαβριήλ, την Αντιπρόεδρο κα Λία Λεβέντη και τα
μέλη Αντώνη Αντωνίου, Έλενα Καρπέτα και Έλενα Αντωνίου επισκέφθηκαν το σπίτι όπου στεγάζεται ο Σύνδεσμος “Χαμόγελο Ζωής” στη Λεμεσό και πρόσφεραν
δώρα και είδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά.
Κατόπιν συζήτησης με τους εθελοντές του Συνδέσμου, αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος να βοηθήσει έμπρακτα το έργο της Οργάνωσης με την προσφορά δωρεάν
υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά μέλη του Συνδέσμου που
έχουν ανάγκη ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Επίσης αποφασίστηκε όπως η συνεργασία συνεχιστεί
με τη διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων για την ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου “Xαμόγελο Ζωής”
Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου, ο
οποίος λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ με δεδομένη την άσχημη οικονομική κατάσταση του τόπου
μας και τη μείωση των εισοδημάτων αλλά ακόμα και την
απόλυση γονέων από τις εργασίες τους, καλεί τα μέλη
του να επανεξετάσουν τα δίδακτρα τους για τη νέα σχολική χρονιά, διατηρώντας πάντα την ίδια εγκεκριμένη και
υψηλά ποιοτική εκπαίδευση προς τους μαθητές τους.
Ο ΣΙΦΚ καλεί τα μέλη του να εξετάζουν κάθε περίπτω-

ση ξεχωριστά, και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων
κάθε φροντιστηρίου.
Ο Σύνδεσμος τονίζει δηλώνει ότι τη συγκεκριμένη
στιγμή επιβάλλεται όλοι να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας και περισσότερο δίπλα στους μαθητές
όπου χρέος μας είναι να τους ανοίξουμε το δρόμο για τη
μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση.
Οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να πληροφορηθούν για τα κατά τόπους μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.sifk.org.cy

Συμβολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου, στη δημοσιογραφική διάσκεψη της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού Κύπρου
(ΑνΑ∆) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28
Ιουνίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.
Σκοπός της διάσκεψης ήταν η παρουσίαση των
Πεπραγμένων της Αρχής για το 2012, τα οποία επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:
• Μελέτη της Αρχής με τίτλο: «Έγκαιρος Εντοπισμός Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης
για Αποτελεσματική ∆ιαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο».
• Αποτελέσματα Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης-Σχεδίου ∆ράσης ΑνΑ∆.
• Αποτελέσματα Ειδικού Σχεδίου ∆ράσης για προώθηση των Πράσινων ∆εξιοτήτων.
• Αποτελέσματα Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑ∆ Έργων.
Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός ανέφερε ότι η
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες στην προσπάθεια για αναχαίτιση του προβλήματος της ανεργίας, στόχος που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα
για την Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προς τον
σκοπό αυτό, συνέχισε η Υπουργός, στα μέτρα που
εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
στις 19 Απριλίου 2013, για άμβλυνση της ανεργίας, προκηρύχθηκαν τρία σχέδια που στόχο έχουν

την απασχόληση 8.000 ανέργων, με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ, μέρος των οποίων θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο. Ένα από τα τρία αυτά σχέδια έχει αναληφθεί από την Αρχή και αφορά τοποθέτηση πέραν
των 2.000 άνεργων νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας, με δαπάνη περίπου 8 εκατομμυρίων
ευρώ.
Περαιτέρω, η κα Αιμιλιανίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση μελέτης από
την Αρχή για τις προοπτικές που δημιουργούνται
στην απασχόληση και γενικότερα στην οικονομία
του τόπου με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου.
Η εξειδικευμένη αυτή μελέτη, ανέφερε, προβαίνει
σε έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό καθώς και των αναγκαίων γνώσεων και
δεξιοτήτων σε τομείς και επαγγέλματα, που σχετίζο-

νται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του φυσικού
αερίου και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον σχεδιασμό
και προγραμματισμό των κατάλληλων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η Πρόεδρος της Αρχής κα Νίκη Ματθαίου, παρουσίασε συνοπτικά την εικόνα των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της δραστηριότητας της
Αρχής κατά τη διάρκεια του 2012. Όπως ανέφερε
η κα Ματθαίου, η ΑνΑ∆ συνέχισε και το 2012 να
εστιάζει τη δραστηριότητα και τις προτεραιότητές
της στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και
την ανεργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2012, δαπανήθηκε για δραστηριότητες
κατάρτισης συνολικό ποσό €27.169.970. Κατά την
ίδια περίοδο υπήρξαν 81.082 συμμετοχές ατόμων
σε 9.119 προγράμματα κατάρτισης που επιχορήγησε η Αρχή.
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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Οίκ του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
Οίκοι
Οί
για εξαγωγές προς την Κύπρο

CHINA
INA
N
CANGZHOU JUYUAN SANITARY PRODUCTS
CO. LTD
Tianjin Zejiun Int’l Trade Co. Ltd
Rm 9-902, Cuihai Good Garden, Dengzhou Road,
Tianjin 300163, China,
E-mail:sales2@cnwipes.com, http://www.wipes.
en.alibaba.com, Tel. 0086-22-58091379,
Wet wipes/bay wipes
GREECE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
Κύριο Ζαφείρη Ασπρούλη
Ι. Πολέμη 42, Θεσσαλονίκη 54248, Τηλ./φαξ. 00302313-3021196, http://www.koutsouras.gr, Email:product@koutsouras.gr
Ενεργειακές Τζακόσοπες
ΚΟΛΟΣΣΟΣ
Κύριο Πασχάλη Σωτήριος
Τηλ. 0030-210-2405444, Φαξ. 0030-210-24005442,
Νεροχύτες και έπιπλα μπάνιου
ΚΟΝΟΣ CO.
Κύριο Κωνσταντίνο Νικολάου
Φιλοθέη, Αθήνα,Τηλ. 0030-2106743630, Email:Nikolaou.konos@gmail.com
Τρόφιμα, ξηροί καρποί
ΦΥΤΟΡΙΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ∆Η
Κύριο Ιωάννη Κουγιουμτζίδη
Μπαφράς 46, 58100 Γιαννιτσά,Τηλ. 00302382026052, E-mail:info@fytoria-pellas.gr, http://
www.fytoria-pellas.gr
Φυτά
ΡΕΚΟΣ
Τηλ. 0030-2310-896070, Φαξ. 00302310-697685,
Είδη βιβλιοχαρτοπωλείου
SAVOIDAKIS SA
Κύριο Γιώργο Κοκκινάκη
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός 1, Τετράγωνο 5, Τ.Κ. 71601,
Τηλ. 0030-2810380980,
E-mail:gkokkinakis@export-exports.gr, http://
www.savoidakis.gr
Κατεψυγμένα τρόφιμα
SEA TRASURES
Κύριο Παναγιώτη Κωστόπουλο
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 61, 19002 Παιανία, Αθήνα, Τηλ.0030-2106028021, Φαξ. 0030-2106028022,
E-mail:seatreasures@hol.gr,
Τρόφιμα, εδέσματα, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, βιολογικά/φυτικά προϊόντα, κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα
και λαχανικά, ποτά
SILLEKTIS
Τηλ. 0030-2106990993, Φαξ. 0030-210-6990930
Χειροποίητες πορσελάνες, κούκλες, διακοσμητικά
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΡΑΚΟΣ
Κύριο Σταύρο ∆ράκο
Τηλ. 0039-6946115453, E-mail:drakosstavros@
gmail.com
Ελιές, ελαιόλαδο
TROFOTECHNIKI S.A.
Κύριο Χρίστο ∆ούκα
Τηλ. 00302310796840, Φαξ.0030-2310796772,
E-mail:trofotec@otenet.gr, http://www.
trofotechniki.gr
Τρόφιμα, προϊόντα ζύμης και πίτσας

INDIA
SUSHIL ENTERPRISE
34/271, Motilal Nager No. 1, Goregoan (W),
Mumbai India Pin 400104, Tel. 91-22-28736237,
Fax. 91-22-28729147, E-mail:sushilinterprise@
yahoo.co.in
Bulk wine & spirit
ISRAEL
DARBOX
Contact Person:Mr Boaz Shpak
Tel. 00972-4-6266777, Fax. 00972-4-6266778,
E-mail:boaz.shpak@darbox.com, http://www.
darbox.com
Heavy duty containers for hazardous materials,
fine chemicals and pharmaceuticals
ELRAM ENGINEERING & ADVANCED
TECHNOLOGIES 1992 LTD
Contact Person Mr. Joel Grosberg
P.O. Box 12061, Park Emek Hefer 38777, Israel,
Tel. 00972-4-6220766, Fax. 00972-4-6220760,
E-mail:elrameng@elrameng.com, http://www.
elrameng.com
Complete range of drives for poultry houses
EUREKA GROUP
Contact Person:Mr Sagi Sela
Tel. 00972-54-5440655, Fax. 00972-772347049,
E-mail:sagi@eurekavibe.com, http://www.
eurekavibe.com
Tents/hammocks for outdoor events and festivals
G. BERKOVICH IMPORT & COMMERCE LTD
Contact Person Mr. Gidi Berkovich
Moshav Gea 36, Israel, tel. 00972-77-3009880, Fax.
00972-72-2446978,
E-mail:office@berkovich.co.il, http://www.
berkovich.co.il
Copper Slag grit for sand blasting
NAVY LTD
Contact Person: Mr Nadav Hagag
73/2 Atav St.,Be’er Sheva 84847, Israel, Tel. 00972507399479,
E-mail:nanysauces@gmail.com, http://www.nany.
co.il,
Natural and kosher food
PECRUNCHY
Contact Person:Mr Oren Giditz
Tel. 00972-54-4955370, E-mail:info@pecrunch.
com, http://www.pecrunchy.com
Pecans
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
SIGAL
Contact Person: Mr Eli Mittelberg
Tel. 00972-52-2731712, E-mail:Mittelberg@
bezeqint.net,
Safety Shoes
SUPERGUM LTD
Contact Person Mr. Moti Weisenberg
11 Shontzino St., Tel Aviv, Israel, Tel. 00972-35622333, Fax. 00972-3-5622345,
E-mail:motiw@supergum.co.il, http://www.
supergum.co.il
Spherical markets for Aircraft Warning
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TAPUZ MEDICAL
Contact Person Mr Gil Plotnizky
Tel. 00972-7-72099306, Fax. 00972-7-72099305,
E-mail:gil@tapuzmedical.com, http://www.
tapuzmedical.com
ECG electrodes belts
TOUGHGAFF
Contact Person: Mr Assaf Glatzer
Tel. 00972-77-4942077, Fax. 00972-77-4942078, Email:assaf@toughgaff.com, http://www.toughgaff.
com
Innovative tools for filmmakers & stage crew
UNIGLOBE TRADE LTD
Contact Person:Mr Shmuel Kenigsberg
11 Amnon Vetamar St., Herzelia 46417, Israel,
Tel. 00972-9-7444773, Fax. 00972-9-9573149, Email:sh@kenigs.com, http://www.mg-seafood.
com
Tea and fresh fish from Sri Lanka
Y.S.M. FOR BUILDING
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
HUNGARY
INNAVATION KTF
Felfoldi Jozsef, Debrecen, Damjanich Utca 22/B,
Fszt.2, 4028 Hungary, Tel. 0036-309249930,
Croissants and other pastry marshmallow and
other confectionery products
ISRAEL
TOUGHGAFF
Contact Person: Mr Assaf Glatzer
Tel. 00972-77-4942077, Fax. 00972-77-4942078, Email:assaf@toughgaff.com, http://www.toughgaff.
com
Innovative tools for filmmakers & stage crew
NETHERLAND
VACTRA B.V.
Voltweg 10, 4631 St. Hoogerheide Nederland,
Tel. 31-0164630360, Fax. 31-0164-630361, Email:info@vactra.com, http://www.vactra.com
Industrial valves
PAKISTAN
M/S FAMETEX INDUSTRIES (PVT) LTD
410-Pak Block, Allama Iqbal Town, Lahore,
Pakistan, Tel. 92-42-37805032, Fax. 9242-37800631, Mobile 92-3008408520, Email:fametex@brain.net.pk
General products
ROMANIA
RADOX SRL
Contact Person: Mrs Gabriela Nedelea
80 Timisoara Av., District 6 Bucharest, Postal code
061325, Tel./Fax. 40-21-4440741, Mobile:40724270941, E-mail:gabriela.nedelea@radox.ro,
http://www.radoxradiators.ro
Steel radiators
SRI LANKA
CEYLON AGRO INDUSTRIES LTD
Mr. Sajith Gunaratne
346, Negombo Road, Seeduwa, Sri Lanka, Tel. 94777380505, Fax. 94-11-2253537,
E-mail:s.gunaratne@prima.com.lk, http://www.
prima.com.lk
Noodles, value added poultry products

ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ
Γ
ΕΜΠΟ ΕΣ
ΡΙΟ

Services
ISRAEL
INTERGRAPH ISRAEL
Contact Person:Mr Yves Shefner
Tel. 00972-54-7553272, E-mail:Yves.
Shefner@intergraph.com, http:///www.
ppm.intergraph.com
- Engineering software & information
systems in the process industry (oil, gas,
petrochemical, pharmaceutical and
electricity production

TELEMEDIA
Contact Person:Ms Einat Shaul
Tel. 00972-3-5615552, Fax. 00972-35618969, E-mail:einat@telemedia.co.il,
http://www.telemedia.co.il
- Production of special presentations
creating unigue experiences for events,
museums

CEYLON MACHIEN TWISTED FIBRE INDUSTRIES
Contact Person:Mr N. Ramanathan
150 St., Joseph’s Street, Colombo 14, Sri Lanka,
Tel. 94-11-2432051, Fax. 94-11-2446085, E-mail:N.
Ramanathan@jb.lk, http://www.jafferjeebrothers.
com
Tea & herbal products, apparel products, activated
carbons, coir fibre products, moulded and
extruded rubber products
COUNTRY STYLE FOODS (PVT) LTD
Contact Person:Ms Amadhi Alahakoon
No. 57, St., Anthony’s Road, Kadawatha, Sri Lanka,
Tel. 94-11-2925027, Fax. 94-11-2926062, Email:amadhi@smak.lk, http://www.smak.lk
Ready to serve fruit drinks
INTERCOM (PVT) LTD
Contact Person:Mr Sarada De Silva
129/1A, High Level Road, Kirullapone, Colombo
06, Sri Lanka, Tel. 94-11-2514099, Fax. 94-112512788, E-mail:intercom@sltnet.lk, http://www.
intercomexports.com
Cinnamon, desiccated coconut and other spices
like cloves, nutmeg & pepper
INTERNATIONAL FOODSTUFF CO. PVT LTD
Contact Person: Miss Hemenai Keerthi Singhe
139 8 C Dharshanan Mawatha, Barrtaramulla, Sri
Lanka, Tel. 94-777-411589, Fax. 94-11-2884082, Email:sarathds@sltnet.lk, http://www.sarath-ifco.
com
Tropical fruits and temperate and tropical
vegetables. We are processing seafood, live crabs,
swing crabs, crab meat, prawns and shrimps,
cuttle fish and lobster
LANKA IOC
Contact Person:Mr S. Ganguly, St., Vice President
–Lubes
Level 20, West Tower, World Trade Centre, Echelon
Square, Colombo-01, Sri Lanka, Fax, 94-112301490, Tel. 94-11-2475720, E-mail:sganguly@
lankaioc.com, http://www.lankaioc.net
Automotive and industrial lubricants
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∆ιεθνής Έκθεση Φρούτων στο Κίεβο
Ουκρανίας 26-28 Νοεμβρίου 2013
Η 3η ∆ιεθνής Έκθεση Fresh Produce Ukraine 2013 για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, (Παραγωγή – Επεξεργασία – Αποθήκευση – Ψύξη – Φορτοεκφορτωτικές Τεχνολογίες- ∆ιάθεση και Εμπόριο
στην Ουκρανία και την Ρωσική Ομοσπονδία) θα γίνει στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο στις 26 -28 Νοεμβρίου 2013.
Η Έκθεση αποτελεί κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών στην Ουκρανία,
τη Ρωσία και άλλες χώρες της περιοχής.
Η Fresh Produce Ukraine είναι η μόνη εξειδικευμένη διεθνής διοργάνωση που επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη των φρούτων και λαχανικών, μετά τη συγκομιδή, των τεχνολογιών διαχείρισης και
του εμπορίου στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η έκθεση διοργανώνεται στο τριήμερο συνέδριο της ‘’Fruits & Vegetables of Ukraine’’.
Οι βασικοί τομείς προϊόντων της Fresh Produce Ουκρανία:
• Παροχή φρέσκων προϊόντων και αγορών.
• Τεχνολογικές μέθοδοι καλλιέργειας για, φρούτα, μούρα, λαχανικά πατάτες.
• Καινούργια τεχνολογία και εξοπλισμός για θερμοκρασία και καλλιέργεια λαχανικών και μούρων.
• Συσκευές αποθήκευσης, ψύξης και ποιοτικά συντηρητικά για φρέσκα προϊόντα.
• Ταξινόμηση και συσκευασίες για μετά τη συγκομιδή, εξοπλισμός χειρισμού και τεχνολογίες.
• Εξοπλισμός για επεξεργασία φρούτων και λαχανικών.
• Media και υπηρεσίες.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια του ‘’Σχεδίου Ενισχύσεων ΄Ησσονος Σημασίας De Minimis προς Επιχειρήσεις που ∆ραστηριοποιούνται στον
Τομέα της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες’’, θα μπορούσε
να καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής μέχρι το ποσό των €3.050, για τις εταιρείες παραγωγής γεωργικών προϊόντων οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στα πλαίσια συμμετοχής σε
εκθέσεις εντός του 2013. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στα έξοδα περιπτέρου, αποστολής εκθεμάτων, αεροπορικού εισιτηρίου (ενός ατόμου σε οικονομική θέση) και διαμονής (για την περίοδο 25-29/11/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Fresh Produce Ukraine στην Ιστοσελίδα http://www.
freshproduce-expo.com ή επικοινωνία με τη
GREEK FRUITS
Mrs Konstantina Bouman
T. 31624797659
T.306944240357,
http://www.greekfruits.eu,
E-mail:info@greekfruits.eu
or
konstantinagiannoutsou@yahoo.com
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Ζητά Αντιπρόσωπο
Εταιρεία κατασκευής διαφημιστικών πινακίδων για την τηλεόραση, αθλητικά γήπεδα, αίθουσες μουσικής, εμπορικά κέντρα και άλλους χώρους ζητά αντιπρόσωπο για διάθεση των προϊόντων της με καταβολή προμήθειας.
Ζητά επικοινωνία με σοβαρούς επιχειρηματίες:
∆ιεύθυνση:
Pavel Simara (Managing Director)
VISIO ELECTRONIC
E-mail:info@ledscoreboards.net, http://www.ledscoreboards.net, Mobile: 420776688833, Cell: 420-773749330

∆ιεθνής ΄Εκθεση Γούνας στην Καστοριά 19-22/3/14
Η 39η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Γούνας θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Μαρτίου 2014 (Τετάρτη – Σάββατο) στο Κέντρο Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
‘’Ο Προφήτης Ηλίας’’
Βαλαλά 1, 521 00 Καστοριά, Μακεδονία, Τηλ. 2467022353, 2467023116, Φαξ.
24670-28271, http://www.furfair.gr, E-mail:akf@otenet.gr

Εμπορική ΄Εκθεση επίπλων
και εσωτερικού χώρου στην Ιρλανδία
Η Eμπορική ΄Εκθεση Επίπλων και Εσωτερικού χώρου της Ιρλανδίας (Irish Furniture
& Interiors Trade Fair) που θα γίνει στο ∆ουβλίνο στις 6-8 Οκτωβρίου 2013 προσελκύει το ενδιαφέρον κατασκευαστικών και εξαγωγικών επίπλων που ενδιαφέρονται για επέκταση στην Ιρλανδία.
Πληροφορίες:Irish Services Limited
13 ROCK Hill, Blackrock, Co. Dublin Ireland, Tel. 353-0-12888821, Fax. 353-0-12883127, E-mail:info@exhibitionsireland.co, http://www.irishfurniturefair.com

8η ∆ιεθνής Έκθεση στρατιωτικού
εξοπλισμού EXPOMIL 2013

∆ιεθνής Έκθεση Βιομηχανιών
κρέατος - κτηνιατρικών ζώων

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

Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Βιομηχανιών κρέατος κρίνεται και κτηνοτροφικών ζώων
CARNEXPO 2013 θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο EXPOROM στο Βουκουρέστη στις 23-26 Οκτωβρίου 2013. Η έκθεση θεωρείται η μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση της αγοράς κρέατος στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
Πληροφορίες: Mr Dorinel Niculae
Manager of Foreign Relations
Mobile 40-728086130, Tel./Fax. 40-21-4505063, E-mail:office@carnexpo.
ro, http://www.carnexpo.ro

‘Εκθεση Υποδομών και Βιομηχανικών Έργων
στο Ομάν 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
Στις 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιείται στο Ομάν
η Τρίτη ∆ιεθνής ΄Εκθεση Υποδομών και Βιομηχανικών ΄Εργων (Oman’s
Third International Exhibitions for Infrastructure and Industrial Projects).
Η ΄Εκθεση θα επικεντρωθεί στις κατασκευαστικές ανάγκες τις πράσινες
μελλοντικές οικοδομές (οικολογικές) το βαρύ εξοπλισμό και την τεχνολογία, ξενοδοχειακά και τουριστικά έργα, ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες, τη
βιομηχανία και τη μεταποίηση, τις ενεργειακές και υδατικές τεχνολογίες,
την ανανεώσιμη ενέργεια και το περιβάλλον, εργαλεία και εξοπλισμό, μεταφορές και logistics, και έργα υποδομής όπως οδικά-έργα, αεροδρόμια,
σιδηροδρόμους και λιμένες.
Σύμφωνα με τον κ. Melwin D’ Cuncha Γενικό ∆ιευθυντή της Al Nimr Expo
συνδιοργανώτριας της ΄Εκθεσης η διοργάνωση αυτή γνωστή και ως ‘’Infra
Oman 2013’’ προσφέρει τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς εταιρείες ευκαιρία να εκθέσουν προϊόντα τους, όπως εξοπλισμό, τεχνολογία και
υπηρεσίες σε πιθανούς πελάτες και σε επισήμους και εταιρείες της οικονομικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας του Ομάν.
Περισσότερες πληροφορίες από την Κυπριακή Πρεσβεία στο Μουσκάτ,
Tηλ. (00968) 24699815, Φαξ. (00968) 24698812, E-mail:cypemb@omantel.
net.om

Συμβουλεύστε τις ιστοσελίδες για ευκαιρίες στο Ομάν
Μετά από παράκληση του ΕΤΕΚ η Πρεσβεία της Κύπρου στο Μουσκάτ μας έχει στείλει τις πιο κάτω αγγλόφωνες ιστοσελίδες τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθούν
συστηματικά και σε καθημερινή βάση, τα ενδιαφερόμενα μέλη για τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στον κατασκευαστικό τομέα, στο Σουλτανάτο του Ομάν:
* Συμβούλιο Προσφορών του Σουλτανάτου Ομάν:
http://www.tenderboard.gov.om/eng/tendersBrowsing.aspx?reset=0
* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών του Ομάν:
http://www.motc.gov.om/Portals/default/Skins/mote-skinpack ar/tabid/40/
Default.aspx
* Υπουργείο Οικισμού του Ομάν:
http://www.eservices.housing.gov.om/eng/Pages/Tenders.aspx
* Υπουργείο Υγείας του Ομάν:
http://www.moh.gov.om/en/
Ο Κύπριος Επιτετραμένος στο Μουσκάτ αναφέρει ότι ευκαιρίες δραστηριοποίησης στο Σουλτανάτο του Ομάν από Κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες και όχι
μόνον υπάρχουν πολλές. Για να πραγματοποιηθεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να
ευαισθητοποιηθούν οι Κυπριακές Εταιρείες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο
Σουλτανάτο του Ομάν και πολύ περισσότερο, οι ίδιες να επισκεφθούν το Ομάν, να
μελετήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν, το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης και τέλος εξίσου, σημαντικό, να αποφασίσουν οι ίδιες εάν
είναι προς το συμφέρον τους, να εγκατασταθούν , δικτυωθούν και δραστηριοποιηθούν στο Ομάν.
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Εκθέσεις στο Ισραήλ το Νοέμβριο
Στις 12-14 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου
στο Τελ Αβίβ οι εκθέσεις Israfood, Hotel και Foodpack.
Η 29η International Exhibition for Food and Beverage, Israfood είναι η πιο σημαντική και η πιο
μεγάλη έκθεση φαγητού και ποτού που διοργανώνεται στο Ισραήλ. Η έκθεση αυτή είναι η κύρια πλατφόρμα συνάντησης μεταξύ των κατασκευαστών και εισαγωγέων από τη μία πλευρά,
και των ιδιοκτητών καταστημάτων λιανικής πώλησης αλλά και σεφ εστιατορίων από την άλλη
πλευρά. Η έκθεση χωρίζεται στα τμήματα: Food & Beverages, Gourmet Boulevard, Organic &
Health Food, Ethnic Food, Food Pack, Food Logistics Israwine & Spirit, International Pavilion.
Σύμφωνα με στατιστικά, επισκέπτονται την έκθεση περισσότεροι από 20000 επισκέπτες
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα:http://www.stier.co.il/English/fair_israfood.htm
Η 28η International Exhibition for equipment, services & technologies for the Hospitality
Industry, the Retall and Institutional Sectors in Israel, (Hotex) έκθεση εξειδικεύεται στον εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες που αφορούν τη βιομηχανία της φιλοξενίας
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα://www.stier.co.il/engish/fair_hotex.htm
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‘Εκθεση Τροφίμων και ποτών
στη Νότια Αφρική το Σεπτέμβριο
‘Εκθεση Τροφίμων και Ποτών με τίτλο IFEA 13 θα διοργανωθεί στο Τζοχάννεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής το Σεπτέμβριο στα πρότυπα της IFE, μιας από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών που πραγματοποιούνται στην Βρετανία.
Η IFEA 13 προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον εκθετών από ολόκληρο τον κόσμο λόγω της σημαντικής καταναλωτικής αγοράς της Νότιας Αφρικής σε τρόφιμα και ποτά
που υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στην IFEA χώρες από όλες τις ηπείρους.
Πληροφορίες:
James Murray
International Sales Manager
Fresh Montgomery, 9 Manchester Square, London W1U 3PL, England, Tel. 44-020-78863094, Fax. 44-0-207886309, E-mail:info@specialised.com, James.Murray@
freshmontgomery.co.uk

Ρουμάνικες εταιρείες ζητούν συνεργασία
Η εταιρεία μεταλλουργικών κατασκευών ICSH SA με έδρα στη Hunedoara της Ρουμανίας ζητά συνεργασία με Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των αστικών, βιομηχανικών και εμπορικών
κατασκευών των μεταλλικών κατασκευών και της διάθεσης συναφούς εξοπλισμού.
∆ιεύθυνση:
ICSH SA
Contact Person: Mr Victor Leu
8 Constantin Bursan Street, 31130 Hunedoara, Country Hunedoara, Romania, Tel. 40354881335, 40-354-881332, Fax. 40-354881293, http://www.icsh.ro,
E-mail:office@icsh.ro
Η εταιρεία προϊόντων μόδας για τις ηλικίες 25-50 ετών, με επωνυμία NISSA και διάθεση των
προϊόντων της σε όλες τις ηπείρους επιθυμεί δραστηριοποίηση στην Κυπριακή αγορά με
άμεσες πωλήσεις σε Κυπριακά καταστήματα, μέσω διανομέων ή με σύστημα δικαιοχρησίας (franchise).
∆ιεύθυνση:
Deniuma Comimpex Srl
Contact Person:Mrs Roxana Socaciu
Electronica Industrial Park, El Prof Building, 82 Baicului Str., 2nd District P.O. Box 021784
Bucharest, Romania, Tel. 4021-2505199, Mobile:40-732669039, http://www.nissa.ro,
E-mail:rsociu@nissa.ro

Υποκατάστημα στην Κύπρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων
και Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδας
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων και Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος (Chef’s Club of Greece) είναι μία
επαγγελματική λέσχη με περίπου 700 μέλη αρχιμάγειρες και αρχιζαχαροπλάστες (executive
chefs & pastry chefs) που βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αριθμεί πλέον 20
χρόνια επιτυχημένης πορείας από την ίδρυση της.
Κατόπιν μεγάλης ζήτησης τόσο από τα μέλη της Λέσχης στο εξωτερικό, αλλά και από φορείς (εστιατόρια, σχολές, Ελληνικές πρεσβείες, αλλά και κυβερνητικά γραφεία στο εξωτερικό
κλπ) και προκειμένου να υλοποιηθούν αρχικά σχέδια για την παγίωση της Ελληνικής γαστρονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Λέσχη προχώρησε στην ΄Ιδρυση Υποκαταστήματος
της Λέσχης στη Κύπρο (CYPRUS BRANCH OFFICE), με εκπρόσωπο του, το μέλος της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Ελλάδος κ. Νικόλαο Στριλιγκά.
Ο κ. Στριλιγκάς βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και
μπορεί να αναλάβει, μαζί με τα μέλη που απαρτίζουν το Cyprus Branch office και τα μέλη της
Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, κάθε είδος εκδήλωσης ή συνεργασίας που προάγει τον Ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό και τα Ελληνικά προϊόντα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Νικόλας Στριλιγκά
E-mail:chef@aliathonvillage.com,
striligasnikos@yahoo.gr,
Mobile Number: 00357-96624969
ή με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος:
E-mail:Info@chefclub.gr,
Facebook:ChefClub Greece B,
∆ιεύθυνση:Λ. Βουλιαγμένης 171, ∆άφνη, Ελλάδα, ΤΚ 17237, Τηλ./φαξ. 0030-2108251401

Επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπιγκ
στα κινέζικα φωτοβολταϊκά πλαίσια

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στις 5 Ιουνίου 2013 εκδόθηκε ο Κανονισμός
513/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπιγκ στα κινέζικα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ως εξής: Επιβολή προσωρινών δασμών από 4/6/13 σε
δύο στάδια: μέχρι 5/8/13 δασμός 11,7% και από 6/8/13 και μετά, δασμός 47,6%. Οι προσωρινοί αυτοί δασμοί μπορούν να
ισχύουν για μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα έξι μηνών. Το αργότερο μέχρι τις 5 ∆εκεμβρίου
2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιβληθούν οριστικοί δασμοί διάρκειας
πέντε ετών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ημερομηνίας
5 Ιουνίου 2013 στην πιο κάτω διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:152:0005:0047:EN:PDF. Επίσης σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει
στον σύνδεσμο: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=909.

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

∆ιεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων
στην Αγία Πετρούπολη το Νοέμβριο
Η 22η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίμων ‘’PETERFOOD – 2013 ‘’ θα γίνει στην Αγία
Πετρούπολη στις 12-14 Νοεμβρίου 2013. Η διοργάνωση PETERFOOD είναι η μεγαλύτερη του είδους της στη Βορειοδυτική Ρωσία και λειτουργεί
ως κέντρο πραγματοποίησης επιχειρηματικών επαφών και προαγωγής
συνεργασιών με ξένους παραγωγούς τροφίμων.
Πληροφορίες:
PETERFOOD – 2013
Contact Person:Antonovskaya Irina,
Mobile:8-921-5803565, http://www.peterfoodfair.imperiaforum.ru/,
E-mail:imperia@imperiaforum.ru

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας των μελών
του ΚΕΒΕ προσφέρει πολλαπλά οφέλη
στους δικαιούχους
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ, Τηλ. 22-889880
∆ιευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

18

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

e-mail: ncci@ccci.org.cy
Οι αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα από τις τραγικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήσαν στο επίκεντρο συνεδρίας
της ολομέλειας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας στην οποία παρευρίσκετο και ο
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, συνοδευόμενος από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου
∆ρα. Στέλιο Χειμώνα, το ∆ιευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Κοντό και τον Ανώτερο Λειτουργό κ. Γιώργο Μιχαήλ.
Στη σύσκεψη η οποία ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω των
σημερινών συνθηκών που βιώνει ο τόπος μας,
οι οποίες είναι καθοριστικές όχι μόνο για την
επιβίωση αλλά και για το μέλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έγινε συζήτηση και
ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα καυτά θέματα
που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη και επαρ-

χία Λευκωσίας.
Ο Υπουργός υπογράμμισε πως η φιλοσοφία
της κυβέρνησης και του Υπουργείου του είναι
ξεκάθαρα υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
της στήριξης των επιχειρήσεων που αποτελούν
την κινητήριο δύναμη της οικονομίας και παράλληλα της σμίκρυνσης του κράτους.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν θέματα από τα μέλη
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός αναφέρθηκε στους στόχους για τους οποίους κα-

ταβάλλονται οι πιο κάτω προσπάθειες από το
Υπουργείο του και την κυβέρνηση σε σύνολο:
• Αύξηση του τουρισμού και την επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου.
• Επίσπευση αδειοδότησης και προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων
• Πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και εξορθολογισμό στους ημικρατικούς οργανισμούς
• Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος
σε πρώτο στάδιο μέσω της συγκράτησης

των λειτουργικών εξόδων της αναθεώρησης
της μέγιστης ζήτησης, του net metering κ.α.
• Παγοποίηση των ενοικίων των βιομηχανικών οικοπέδων στις Βιομηχανικές Περιοχές
για τα επόμενα πέντε χρόνια καθώς και δυνατότητα καταβολής του ενοικίου σε δόσεις
• Απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής
εταιρειών στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών
• ∆ημιουργία Master Plan στην περιοχή του
Βασιλικού
Το ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε τη συμπαράσταση
του Υπουργού για τη δημιουργία ενός καζίνου
τύπου resort στη Λευκωσία λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών της πόλης μας.
Μετά από ενημέρωση του για το πρόγραμμα του φωτοθεραπευτικού τουρισμού που προωθεί το ΕΒΕ Λευκωσίας, το οποίο λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης παραμένει αναξιοποίητο, ο κ.
Λακκοτρύπης επέδειξε ενδιαφέρον και εισηγήθηκε όπως του γίνει κατ’ ιδίαν παρουσίαση.
Κοινή διαπίστωση και δέσμευση είναι η συνέχιση της στενής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού ώστε να ενισχυθεί και ενδυναμωθεί περαιτέρω.

Εμβάθυνση Κυπρο-Ελλαδικής συνεργασίας
συμφωνήθηκε από ΕΒΕΛ και Έλληνα Πρέσβη

Για πρώτη φορά Κυπριακή εταιρεία
βραβεύεται στα European Business Awards
Στις 6 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής των European Business Awards
2012–13 στην Κωνσταντινούπολη, τα Παγωτά Παπαφιλίππου βραβεύθηκαν με το ιδιαίτερο
τιμητικό βραβείο Ruban d’ Honneur ως μία από τις δέκα καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης
στην κατηγορία της Καινοτομίας για τη δημιουργία παγωτού χωρίς λακτόζη. Για πρώτη φορά Κυπριακή εταιρεία κατάφερε να φθάσει στον τελικό του διαγωνισμού και να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας κατακτώντας τον τίτλο του Ruban d’Honneur.
Τα European Business Awards αναγνωρίζονται ως τα σημαντικότερα επιχειρηματικά
βραβεία στην Ευρώπη. Το 2012 συμμετείχαν περισσότερες από 15000 εταιρείες από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Οι 10 εταιρείες αναδείχτηκαν μέσα από μία δύσκολη διαδικασία, αποτελούμενη από πολλά στάδια αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 150 κριτές
διεθνούς κύρους προερχόμενοι από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο. Οι
υποψήφιες εταιρείες αξιολογήθηκαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δεικτών,
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζονταν, συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας , της ηθικής και του διεθνούς προσανατολισμού.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην
Κύπρο κ. Βασίλη Παπαϊωάννου και τον Εμπορικό
Ακόλουθο της Πρεσβείας
κ. Βασίλη Σκρόνια είχε το
∆ιοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας στη διάρκεια συνεδρίας
του. Καλωσορίζοντας τον κ.
Παπαϊωάννου ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής ανέφερε
ότι με την Ελλάδα μας συνδέουν άρρηκτοι αδελφικοί
δεσμοί και για την Κύπρο η Ελλάδα αποτελεί μόνιμο στήριγμα και συμπαραστάτη σε όλους τους
εθνικούς αγώνες. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, είχε μπει σε οικονομική κρίση πολύ πιο νωρίς από την Κύπρο οπότε οι εμπειρίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε μπορούν να
δράσουν σαν καταλύτες για αποφυγή επανάληψης λαθών.
Ο κ. Γεωργαλλής τόνισε επίσης ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα των δύο χωρών οι προοπτικές
επιχειρηματικής συνεργασίας είναι πολύ θετικές και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω
ενδυνάμωσή τους. Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τουρισμό οι κύπριοι εξακολουθούν να επιλέγουν
ελληνικά νησιά ως κύριο προορισμό και στο τομέα αυτό θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για
αύξηση των επισκεπτών από την Ελλάδα προς την Κύπρο. Ο κ. Πρέσβης αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας για την πρόσκληση αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις
προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση Σαμαρά για έξοδο από την κρίση και σταδιακή ανάπτυξη. Ο Έλληνας Πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες σε όλα τα επίπεδα. Στη συνάντηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τους Ελλαδίτες διπλωμάτες
συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των δύο χωρών και τονίστηκε η κοινή επιθυμία για διεύρυνση και
εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τα Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς
είχαν μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας
στις 20 Μαΐου 2013 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς της οποίας
ηγείτο ο Πρόεδρος του κ. Παύλος Τονικίδης βρισκόταν στην
Κύπρο με την ευκαιρία της έκθεσης «Ταξίδι 2013».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής
καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων και στο επιστέγασμα αυτής με την αδελφοποίηση το
2006. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς στη δική του τοποθέτηση ανάφερε ότι οι επιχειρηματίες του Κιλκίς θεωρούν
το ΕΒΕ Λευκωσίας σαν το δεύτερο τους σπίτι.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε αναφορά στα προ-

βλήματα που ταλανίζουν την Κύπρο και Ελλάδα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και τις
ευκαιρίες που αναφύονται από την κρίση. Αναφέρθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των αδελφών Επιμελητηρίων. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκαν τρόποι εμπλοκής
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας για συνεργασία στα θέματα Τουρισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης. Από το Επιμελητήριο Λευκωσίας στη
συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο
Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Μουσιούττας, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, το μέλος κα.
Έλενα Τάνου, ο Γραμματέα/∆ιευθυντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους, ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης και η
υπεύθυνη της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κα Νιόβη Παρισινού.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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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
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Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Λεμεσού στις 23 Σεπτεμβρίου 2013
Πραγματοποιείται τη ∆ευτέρα 23 Σεπτεμβρίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Το
πρώτο μέρος της Συνέλευσης (που είναι μόνο για τα μέλη) θα αρχίσει
στις 4.30μ.μ. και το επίσημο μέρος θα ακολουθήσει στις 6:00μ.μ .
Στο επίσημο μέρος, θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης και
ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης. Θα ακολουθήσει η λογοδοσία

του Προέδρου του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρου Ανδρέου, με αναφορά σε όλα
τα τρέχοντα θέματα, παγκύπριου και τοπικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.
Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδρίων
του κτηριακού συγκροτήματος του ΕΒΕΛ στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, θα τιμηθούν επίσης εταιρείες που παραμένουν μέλη του
Επιμελητηρίου Λεμεσού για 50 συνεχή χρόνια.

Συνάντηση Εκτελεστικής ΕΒΕΛ με Πρόεδρο της Αρχής Λιμένων
Το έντονο ενδιαφέρον του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λεμεσού για όλα τα θέματα που άπτονται της
λιμενικής βιομηχανίας του τόπου, μετέφερε ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου σε πρόσφατη συνάντηση με το
Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου.
Η συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΛ, πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Λεμεσού, στην παρουσία του ∆ημάρχου Ανδρέα Χρίστου, και κατά τη διάρκεια της συζητήθηκαν
θέματα όπως η ανάπλαση του παλιού λιμανιού, η αίθουσα στο
νέο λιμάνι, η επέκταση του εμπορικού λιμανιού, οι λιμενικές
υποστηρικτικές υποδομές για τις ανάγκες εξόρυξης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων και τα λιμενικά τέλη.
Για το θέμα του παλιού λιμανιού, η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ
Λεμεσού εξέφρασε δυσφορία για τις ογκώδεις κατασκευές, επισημαίνοντας ότι αυτές δεν συνάδουν με την προσδοκία των
Λεμεσιανών για τη δημιουργία γραφικού ψαρολίμανου.
Σημειώθηκε η καθυστέρηση των εργασιών για τη νέα αίθουσα επιβατών, με την επισήμανση ότι η ανάθεση των υποστηρικτικών υπεργολαβιών θα έπρεπε να είχε γίνει στον ίδιο
χρόνο με την επιλογή του κυρίως εργολάβου.
Τονίστηκε η σημασία της επέκτασης του εμπορικού λιμανιού
όπως και της εξεύρεσης χώρων για τις ανάγκες εταιρειών σχετικών

με το Κυπριακό φυσικό αέριο. Ζητήθηκε επιπλέον η προς τα κάτω αναθεώρηση των λιμενικών τελών τα οποία στα σημερινά τους
μεγέθη αποτελούν δυσβάστακτο βάρος για τις επιχειρήσεις.
Εκ μέρους της Αρχής Λιμένων, ο Πρόεδρος Χρύσης Πρέντζας έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις:
1. Το έργο ανάπλασης του παλιού λιμανιού ολοκληρώνεται
εντός Σεπτεμβρίου οπότε δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης των κατασκευών.
2. Για την αίθουσα επιβατών, υπάρχει όντως καθυστέρηση,
για διάφορους λόγους, και το έργο αναμένεται τώρα να
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2014.
3. Για την επέκταση του εμπορικού λιμανιού έχει ήδη επιλεγεί ο επιτυχών προσφοροδότης και αν δεν υπάρξουν
προσφυγές στην αναθεωρητική αρχή, οι κατασκευαστικές
εργασίες θα αρχίσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
4. Για τις ανάγκες εταιρειών σχετικών με την εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων, οι υφιστάμενοι λιμενικοί χώροι είναι πλήρεις και καταβάλλεται προσπάθεια επέκτασης τους
προς την κατεύθυνση του μερρά Ζακακίου.
5. Τα υφιστάμενα λιμενικά τέλη όντως θα αναθεωρηθούν,
αλλά θα υπάρξουν αυξομειώσεις ούτως ώστε τα συνολικά εισοδήματα της Αρχής να παραμείνουν ως έχουν.

Στην αντιπροσωπεία του ΕΒΕΛ, ο Πρόεδρος Φιλόκυπρος
Ανδρέου, συνοδεύετο από τους Αντιπροέδρους Βιομηχανίας Ανδρέα Λαό και Επικοινωνίας Σπύρο Σπύρου, τον Επίτιμο Γραμματέα Ανδρέα Τσουλόφτα και το μέλος του ∆.Σ. Ήρω
Μιλτιάδους. Συμμετείχε επίσης, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του ΕΒΕΛ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Χριστάκης Παπαβασιλείου.

Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη
Την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη είναι η μόνη επιλογή για
σταδιακή έστω έξοδο από την οικονομική κρίση, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου. Ο κ. Ανδρέου ήταν
εκ των ομιλητών σε εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε ο Βουλευτής Λεμεσού Νίκος Νικολαϊδης, την οποία χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου.
Στην παρουσίαση του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σοβαρή οικονομική κρίση
που ταλανίζει την Κύπρο, ειδικά μετά τις αποφάσεις του
Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο, και υποστήριξε πως
υπάρχουν τόσο εξωγενείς όσο και εσωτερικοί λόγοι που
οδήγησαν τα πράγματα στην παρούσα καταθλιπτική κατάσταση.
Η Κύπρος, παρατήρησε, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από το συναλλαγματικό πόλεμο, σε παγκόσμιο
επίπεδο, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2008, ή από την
ακήρυκτη μεν εμφανή δε επίθεση που υφίσταται ο Ευρωπαϊκός νότος, ή από την κακή διαχείριση της Ευρωπαϊκής
νομισματικής ένωσης. ∆εν απέκλεισε παράλληλα το ενδεχόμενο οι επαχθείς όροι που επιβλήθηκαν στην Κύπρο
στο πλαίσιο του μνημονίου να σχετίζονται και με πολιτικού χαρακτήρα ελατήρια που άπτονται της αναδυόμενης

Κυπριακής βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Όμως, συνέχισε ο κ. Ανδρέου, η Κύπρος δεν είναι άμοιρη ευθυνών για
την τωρινή θλιβερή οικονομική της κατάσταση, αφού ούτε για τον πολυδάπανο και προνομιούχο δημόσιο τομέα,
ούτε για τις άκρως ατυχείς επιλογές των τραπεζών ευθύνονται οι οποιοιδήποτε ξένοι. Σημειώνοντας πως πολύ πιο
σημαντικό από το τι έγινε είναι το τι δέον γενέσθαι από τώρα και στο εξής, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ υπήρξε σαφής ότι
η αναπτυξιακή πορεία της χώρας εναπόκειται στον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα ελεγχθεί

το πρόβλημα της ουσιαστικά ανύπαρκτης ρευστότητας. Ως
μέτρα άμεσης προτεραιότητας πρότεινε τα εξής:
• Την προσέλκυση εγνωσμένου κύρους ξένων τραπεζών για ίδρυση θυγατρικών τους στην Κύπρο, εξέλιξη
που μπορεί να βοηθήσει τόσο τη ρευστότητα όσο και
την απασχόληση
• Την ουσιαστική στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας που
αποτελεί αντικειμενικά την πρωτοπορία των Κυπριακών εξαγωγών, η οποία έχει τη δυνατότητα περαιτέρω
επέκτασης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
• Τη στήριξη της ναυτιλίας/πλοιοδιαχείρισης η οποία με
μηδενική χρηματική ενίσχυση από το κράτος, παράγει
ήδη το 7% του Κυπριακού ΑΕΠ.
• Τη διευκόλυνση ιδιωτικών τουριστικού ή άλλου χαρακτήρα αναπτύξεων, περιλαμβανόμενων των καζίνο.
• Την έμπρακτη στήριξη επιχειρήσεων έρευνας & ανάπτυξης / καινοτομίας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που ολοκληρώθηκε με συζήτηση, εισηγήσεις έγιναν επίσης από τον Πρόεδρο του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Αλέκο Ορουντιώτη,
το Γενικό ∆ιευθυντή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Θωμά Καζάκο και τον Πρόεδρο των Καταστηματαρχών Κέντρου Λεμεσού Κρίστη ∆ημητρίου.

Επίσκεψη πρέσβειρας Σλοβακίας
Θέματα διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών, όπως
και θέματα ευρύτερου πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία του
ΕΒΕΛ της νέας πρέσβειρας της Σλοβακίας στην Κύπρο Dr
Oksana Tomova.
Τη Σλοβάκα διπλωμάτη, που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα της στην Κύπρο, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου, από κοινού με τους Αντιπροέδρους Βιομηχανίας Ανδρέα Λαό και Τουρισμού Κώστα Γαλαταριώτη και στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν επί
τάπητος, μεταξύ άλλων, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζονται από αριθμό χωρών-μελών της Ευρωζώνης,
περιλαμβανόμενης της Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, όπως και οι κύριοι Λαός και Γαλαταριώτης υπήρξαν σαφείς στο ότι ναι μεν η Κύπρος φέρει σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τη δύσκολη οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης της από τους Ευρωπαίους εταίρους υπήρξε

αδυσώπητος και συνέτεινε στη μεγιστοποίηση των προβλημάτων, προεξάρχοντος του προβλήματος της ρευστότητας,
το οποίο κυριολεκτικά δυναμιτίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στα μετά
τις αποφάσεις του EuroGroup προβλήματα του τραπεζικού
τομέα, με την επισήμανση ότι η Κύπρος δεν μπορεί να ορθοποδήσει καθ’ όν χρόνο συνεχίζονται οι σοβαροί περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές.
H Dr Tomova ανέφερε πως θα μεταφέρει τις απόψεις που
τέθηκαν ενώπιον της στην κυβέρνηση της χώρας της, αφού
μάλιστα και η Σλοβακία αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης. Εξέφρασε δεν την άποψη ότι ανεξαρτήτως των αποφάσεων του
Μαρτίου, η Κύπρος δεν μπορεί να αφεθεί μόνη στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας της.
Σε ότι αφορά τις διμερείς σχέσεις, συζητήθηκε μεταξύ
άλλων η προοπτική δημιουργίας Κυπρο-Σλοβακικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, όπως και η ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών.

Σημειώνεται ότι τα Επιμελητήρια Λεμεσού και Presov Σλοβακίας έχουν ήδη συνεργασία μέσα από τη συμμετοχή τους
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας PINE.
Κατά την επίσκεψη της στο ΕΒΕΛ η Dr Tomova συνοδευόταν από τον Επίτιμο Γενικό Πρόξενο της Σλοβακίας στην Κύπρο, Βάσο Χατζηθεοδοσίου.
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μικρά
Προβλήματα
επιχειρήσεων και θέμα
Αμμοχώστου εξέτασε
το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
ΕΒΕΑ, σε τακτική του συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
10/6/2013, εκτός από τα τρέχοντα ζητήματα εξέτασε και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στις
επιχειρήσεις και την οικονομία, η
συμφωνία του Eurogroup με την
Κυβέρνηση στις 23/3/2013.
Το κούρεμα των καταθέσεων στις
δύο μεγάλες τράπεζες σε συνδυασμό με τους περιορισμούς της
Κεντρικής τράπεζας στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη
αύξηση των φορολογιών επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, οι πλείστες
των οποίων αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και αγωνίζονται να
κρατηθούν στη ζωή.
Παρών στην συνεδρίαση του
ΕΒΕΑ ήταν και ο Γεν. Γραμματέας
του ΚΕΒΕ, κ. Μάριος Τσιακκής, ο
οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο
για τις ενέργειες και εισηγήσεις
του ΚΕΒΕ για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας. Εκ μέρους των μελών
του Συμβουλίου του ΕΒΕΑ κατατέθηκαν διάφορες απόψεις και
εισηγήσεις με στόχο την ενίσχυση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επανεκκίνηση της
οικονομίας. Το Συμβούλιο προέβη επίσης σε ανασκόπηση των
πρόσφατων επαφών του ΕΒΕΑ
με τους Υπουργούς Εμπορίου και
Συγκοινωνιών και καθορίστηκαν
οι επόμενες ενέργειες με σκοπό
την προώθηση αναπτυξιακών
έργων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας. Περαιτέρω, το
Συμβούλιο ασχολήθηκε και με τα
πρόσφατα δημοσιεύματα και τις
πληροφορίες για το άνοιγμα της
κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου και αποφασίστηκε να
δρομολογηθούν επαφές με την
Κυβέρνηση για ενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων.
Τονίστηκε ότι η επιστροφή και
ανοικοδόμηση της πόλης μπορεί
να αποτελέσει την αρχή για τη
συνολική επίλυση του Κυπριακού
και να συμβάλει τα μέγιστα στην
αναζωογόνηση της οικονομίας.

3ο Συνέδριο Διακρατικής Συνεργασίας
«Τοπικά προϊόντα για την Τοπική Ανάπτυξη»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν ένας από τους
κύριους ομιλητές – εισηγητές, στο ‘’3ο ∆ιακρατικό Συνέδριο με θέμα:
‘’Προοπτικές Ανάπτυξης και προβολή των Κυπριακών προϊόντων στην
Τουριστική Βιομηχανία’’. Το συνέδριο διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’LEADER’’
για Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών και σ’ αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι
από την Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και την Κύπρο.
Ο κ. Μιχαηλίδης έκανε μια σύντομη Ιστορική Αναδρομή στον Κυπριακό τουρισμό από το 1974 μέχρι σήμερα και στις προσπάθειες που γίνονται για αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος από την ΕΕ, τον ΚΟΤ
και τον Σύνδεσμο ειδικών ενδιαφερόντων.
Τόνισε επίσης την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για αξιοποίηση των
τουριστικών δυνατοτήτων της Κύπρου στην κατανάλωση τοπικών αγροτικών προϊόντων από τους τουρίστες.

Επεσήμανε ακόμα την ανάγκη για ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την
ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη δημιουργία νέων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων στις Αγροτικές Κοινότητες. Ανέφερε επίσης ότι
πρέπει να αλλάξει το υφιστάμενο μοντέλο διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και να δημιουργηθούν νέες καινοτόμες μορφές συνεργασίας που
θα αναλάβουν την ανάδειξη και εμπόρια τους σε ανταγωνιστικές τιμές και
την απευθείας διανομή στην τουριστική βιομηχανία.
Ο κ. Μιχαηλίδης πρότεινε μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα φέρουν
τον τουρίστα κοντά στον παραγωγό και έκλεισε την εισήγηση του επισημαίνοντας ότι η κρίση απαιτεί ‘’Συστράτευση, Συμπόρευση, Συλλογικότητα και Συντονισμό’’ δυνάμεων για να εξέλθουμε από την ύφεση.
Το συνέδριο έκλεισε με παρουσιάσεις καλών πρακτικών από Κύπριους παραγωγούς αλλά και από τους ξένους συνέδρους και τη συμβολή
τους στην Αγροτική Ανάπτυξη.

Παρουσίαση Διαχειριστικού Σχεδίου για τη θαλάσσια περιοχή Κάβο Γκρεκο

Στα πλαίσια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο ∆ημαρχείο Αγίας Νάπας, το Τμήμα Αλιείας και θαλάσσιων ερευνών παρουσίασε το
προκαταρκτικό Σχέδιο για την προστασία της
θαλάσσιας περιοχής Κάβο Γκρέκο στο πλαίσιο
εφαρμογής της οδηγίας των οικότοπων 92/43/
ΕΟΚ (∆ίκτυο Φύση 2000).
Η Αν. Λειτουργός του ΤΑΘΕ κα Μαρίνα Αργυρού ενημέρωσε τους παρευρισκομένους
για την πολιτική της Ε.Ε. και την οδηγία πλαίσιο
για τη Θαλάσσια Στρατηγική που έχει σαν κύριο στόχο την διασφάλιση της αειφορίας των
προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών, την προστασία των βιότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ακολούθησε διαβούλευση
στα πλαίσια της οποίας οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.
Εκ μέρους των ψαράδων που είναι και οι
άμεσα επηρεαζόμενοι έγιναν εισηγήσεις για
την προστασία των βιότοπων από την παράνομη αλιεία, τη διασφάλιση του εισοδήματος των
επαγγελματιών ψαράδων μέσω του Ταμείου

Αλιείας και την παροχή κινήτρων για την απόσυρση σκαφών. Ο ∆/ντής του Τμήματος Αλιείας
κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι θα ληφθούν υπόψη οι
εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων στη δι-

αμόρφωση του τελικού σχεδίου μέχρι το τέλος
του 2013. Ανέφερε επίσης ότι μέσω του Ταμείου του ΤΑΘΕ θα διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα για τους επαγγελματίες ψαράδες.

Νέο σύστημα εξαγωγών από το Τμήμα Τελωνείων
Το Τμήμα Τελωνείων μας πληροφόρησε ότι από την 1/7/2013 θα
τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το νέο σύστημα εξαγωγών για την
ηλεκτρονική κατάθεση των Τελωνειακών ∆ιασαφήσεων Εξαγωγής..
Με το νέο σύστημα αναμένεται να απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η
διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων και ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί
η ανταλλαγή πληροφοριών και η παρακολούθηση της διαδρομής των

εμπορευμάτων σε κοινοτικό επίπεδο.
Για την ενημέρωση των βασικών χρηστών του τελωνείου (εκτελωνιστές, διαμεταφορείς αποθηκάριοι, εξαγωγείς διοργανώθηκαν
σεμινάρια στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. ‘Οσοι επιθυμούν πρόσβαση στο νέο σύστημα μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο
e-mail: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy

Αναθεώρηση ενοικίων οικοπέδων
Βιομηχανικών Ζωνών
Το ΕΒΕΑ με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ζήτησε την αναθεώρηση των ενοικίων των οικοπέδων στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές ζώνες, κατά
τρόπο που να ανταποκρίνονται στις σημερινές τιμές και τα νέα οικονομικά δεδομένα. Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο εισηγήθηκε τη μείωση των ενοικίων στις τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο 1998-99, τη διαγραφή των απαιτήσεων που
προκάλεσαν οι πολύ ψηλές και αδικαιολόγητες αυξήσεις που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2013 και την παροχή διευκολύνσεων πληρωμής των καθυστερημένων οφειλών ώστε να μπορέσουν οι βιοτεχνίες να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Περαιτέρω το ΕΒΕΑ ζήτησε την παγοποίηση των ενοικίων για
την επόμενη πενταετία όπως έγινε και με τα ενοίκια των Κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών.

Συνεργασία ΕΒΕΑ με το ΤΕΠΑΚ
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έγινε μια πρώτη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τις υπηρεσίες
που παρέχει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου στον επιχειρηματικό κόσμο, με κύριο σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
του Πανεπιστημίου, τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των
Κυπριακών επιχειρήσεων. Συμφωνήθηκε όπως γίνει ενημέρωση της ολομέλειας του ∆.Σ. του ΕΒΕΑ για τις υπηρεσίες
και προγράμματα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ – ΤΕΠΑΚ.
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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
Συνεδρία
κοινοπραξίας
“Ζήνων”
Η κοινοπραξία “Zήνων”
πραγματοποίησε συνεδρία των
συνεργαζόμενων εταιρειών για
την επέκταση και διαχείριση
του ενιαίου έργου Λιμανιού –
Μαρίνας.
Ανάμεσα σ΄άλλα συζητήθηκε
το θέμα της εξεύρεσης χρηματοδότησης του έργου από
Τραπεζικό Οργανισμό όπως
και γενικότερα θέματα τα οποία
απασχολούν την Κοινοπραξία.
Η μη εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου δεν οφείλεται
στις εταιρείες οι οποίες συγκροτούν την Κοινοπραξία αλλά
στα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν της απόφασης του
Eurogroup τα οποία υποβάθμισαν την Κύπρο με αποτέλεσμα
ειδικότερα μετά την απόφαση
του Eurogroup καμιά Κυπριακή ή ξένη τράπεζα να μην
ενδιαφέρεται να δανειοδοτήσει
οποιοδήποτε έργο στην Κύπρο.

Συνάντηση
επιχειρηματιών
Ανάπτυξης Γης
της Λάρνακας
Πραγματοποιήθηκε
συνάντηση επιχειρηματιών
ανάπτυξης γης μελών του
Επιμελητηρίου Λάρνακας
παρουσία του Προέδρου
του ΕΒΕ Λάρνακας κ.
Όθωνα Θεοδούλου όπου
συζητήθηκαν θέματα τα
οποία αφορούν τον κλάδο
και εξετάστηκαν ενέργειες
οι οποίες θα μπορούσαν να
γίνουν για την υποβοήθηση
των επαγγελματιών.
Συζητήθηκε ειδικότερα το θέμα
συμμετοχής της Λάρνακας σε
επαγγελματικές εκθέσεις στην
Κίνα και Μέση Ανατολή.
Σε νέα συνεδρία θα επιλεγούν
οι εκθέσεις στις οποίες θα ήταν
πιο αποδοτικό να συμμετέχουν
οι επαγγελματίες της Λάρνακας.

Επίσκεψη Ομίλου Αιγυπτιακών Κτηματομεσιτών Γραφείων
στα πλαίσια ζήτησης από την αγορά της Μέσης Ανατολής
Ζωηρό ενδιαφέρον επιδεικνύουν Αιγύπτιοι αγοραστές παραθεριστικών κατοικιών, όπως και Κτηματομεσιτικά Γραφεία
της Αιγύπτου για την αγορά ακινήτων
στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Επιμελητήριο
Λάρνακας όμιλος κτηματομεσιτικών γραφείων της Αιγύπτου, για ενημέρωση για
τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η πόλη και επαρχία Λάρνακας για αγορά παραθεριστικής κατοικίας, όπως και
ακίνητων γενικότερα.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ.
Όθωνας Θεοδούλου, καλωσορίζοντας

τους Αιγύπτιους επιχειρηματίες στο Επιμελητήριο, επεξήγησε τα σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει η πόλη
και επαρχία Λάρνακας, όπως και τα έργα
τα οποία είναι σε εξέλιξη (ανάπλαση Πιαλέ Πασιά κ.α.) και τα έργα τα οποία είναι
ώριμα και αναμένεται η πραγματοποίηση τους (ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας
, μετακίνηση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κ.α.).
Ο κ. Όθωνας Θεοδούλου διαβεβαίωσε
τους Αιγυπτίους επισκέπτες, ότι η Κύπρος
πολύ σύντομα ξεπερνά την τραπεζική κρίση, και θα αποδώσει σημαντικούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης, όπως έχει καταφέρει σε
παρόμοιες κρίσεις κατά το παρελθόν.
Η Λάρνακα αποτελεί κατ εξοχήν επενδυτικό πεδίο στην αγορά ακίνητων , ενώ
η επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας αναμένεται ότι θα βρει τη Λάρνακα σε
πορεία ανάπτυξης με σημαντικά έργα σε
εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του ομίλου Αιγυπτιακών κτηματομεσιτικών γραφείων, η κ. Νανά Ασμένη Παύλου
εκ μέρους της Εταιρείας Ανάπτυξης Τουρισμού Λάρνακας και Περιφέρειας, παρουσίασε τις προοπτικές του Τουρισμού της
Λάρνακας και Περιφέρειας.

Συνάντηση της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας με
τον Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Τάσο Μητσόπουλο
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας είχε συνάντηση με τον
Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Τάσο Μητσόπουλο όπου συζητήθηκε το θέμα της παραχώρησης χρονικού περιθωρίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 στην Κοινοπραξία
“Zήνων” για την εξεύρεση χρηματοδότησης για το ενιαίο

έργο Λιμανιού – Μαρίνας . Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας πραγματοποίησε συνεδρία για το θέμα όπου αποφασίσθη όπως υιοθετηθεί το αίτημα για παραχώρηση στην
Κοινοπραξία του χρονικού περιθωρίου μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013.

Συνεδρία του Δ.Σ του ΕΒΕ Λάρνακας
Το ∆.Σ του ΕΒΕ Λάρνακας σε συνεδρία του συζήτησε θέματα τα οποία αφορούν την παρούσα οικονομική κρίση ειδικότερα μετά από την απόφαση του Eurogroup, το ενιαίο
έργο Λιμανιού – Μαρίνας, την εφαρμογή των κανονισμών

SEVEZO στο δρόμο Λάρνακας – ∆εκέλειας κ.α.
Αποφασίσθη επίσης η πραγματοποίηση της ετήσιας Γ.Σ.
του ΕΒΕ Λάρνακας την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 στη
Λάρνακα.

Επιχειρηματική Έκδοση «Larnaka New Agenda»
από το ΕΒΕ Λάρνακας
Το Επιμελητήριο Λάρνακας σε συνεργασία με το γραφείο Thompson προετοιμάζει την έκδοση “Larnaka New
Agenda” με σκοπό τη δημιουργία εντύπου το οποίο θα
αναδεικνύει την οικονομία της πόλης τόσο σε διεθνές εκθέ-

σεις όσο και σε ξένους επισκέπτες στην Κύπρο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν
με το Επιμελητήριο για περισσότερες πληροφορίες (τηλ.
24823855).
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ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

μικρά
Σεμινάριο
β' εξαμήνου,
2013
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
& ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (7 ΩΡΕΣ)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΡΙΣΗΣ (7
ΩΡΕΣ)
3. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (6 ΩΡΕΣ)

Απονομή
βραβείων
Ταμείου
«Α. Καϊσή»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πάφου συνέχισε
και φέτος την απονομή
χρηματικού βραβείου από
το ¨ Ταμείο Βραβείων &
Υποτροφιών Ανδρέα Καϊση¨,
στα Εκπαιδευτήρια της
Πάφου στους αριστεύσαντες
τελειόφοιτους μαθητές του
οικονομικού κύκλου.
Τα βραβεία του Ταμείου ¨Α.
Καϊση¨ του Ε.Β.Ε. Πάφου
έχουν καθιερωθεί και
δίδονται στα 5 σχολεία της
Επαρχίας Πάφου ( Λύκειο
Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄,
Λύκειο Κύκκου, Λύκειο Αγίου
Νεοφύτου, Λύκειο - Τεχνική
Πόλης Χρυσοχούς, Γυμνάσιο
Πολεμίου).
Τα βραβεία απένειμαν Μέλη
του ∆.Σ. του ΕΒΕ Πάφου
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Με τα προβλήματα που πλήττουν την Πάφο
ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουλίου, 2013 στο ξενοδοχείο ¨Πάφος Αμαθούς¨,
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου
στην οποία παρευρέθησαν και απεύθυναν
χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κος Γιώργος
Λακκοτρυπης και ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ
κος Ανδρέας Μάτσης.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κ. Γιώργος
Λεπτός αναφέρθηκε στα προβλήματα που
πλήττουν την ανάπτυξη και την οικονομία
της Επαρχίας Πάφου από την συνεχιζόμενη
για 6η χρονιά οικονομική κρίση που βιώνει
η Πάφος και στις επιπτώσεις στην ανάπτυξη
και στην οικονομία από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.
Υπογράμμισε ότι για να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας και να επανέλθει η ανάπτυξη σε ικανοποιητικούς ρυθμούς θα
πρέπει άμεσα να προωθηθούν:
• Η επίλυση των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων και τραπεζικών περιορισμών
ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα για διατήρηση και επαναδραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων.
• Η μείωση των δανειστικών Επιτοκίων σε
ανταγωνιστικά επίπεδα.
• Η γρηγορότερη δυνατή αλλά ορθολογιστική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
• Ο εκσυγχρονισμός / εξορθολογισμός του
ευρύτερου ∆ημόσιου τομέα.
• Κίνητρα για ανάπτυξη επιθυμητών δραστηριοτήτων.
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα πιο κάτω
σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης:
✔ ∆ρόμος Αεροδρομίου – Μαρίνα (Ποτιμα)

& ∆ρόμος Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς.
✔ Μαρίνα και Καζίνο.
✔ Εξωραϊσμός και ανάπλαση παραλιών και
ανάπτυξη των λιμανιών Κ. Πάφου – Λατσιου.
✔ Υλοποίηση διαχειριστικού Σχεδίου Ακάμα.
✔ Νέο σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο
και ∆ημοτικό Θέατρο.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ αναφέρθηκε ακόμη
στην επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού
νέου οικονομικού μοντέλου το οποίο θα
λαμβάνει υπ΄ όψη τα νέα διεθνή οικονομικά δεδομένα και τις ανταγωνιστικές δυνατότητες και προοπτικές της Κύπρου. Η Πάφος
προωθεί μελέτη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και ταυτόχρονα τη διοργάνωση στοχευμένων επενδυτικών ημερίδων / εκδηλώσεων
(Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία) για προσέλκυση
επενδύσεων.
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κος Γιώργος Λακκο-

τρυπης, αναφέρθηκε στις ενέργειες και στα
μέτρα που προωθεί το Κράτος για τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του, υπογραμμίζοντας τους πιο κάτω στρατηγικούς
στόχους της Κυβέρνησης :
• Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της Κύπρου
και προσέλκυση επενδύσεων για η επανεκκίνηση της οικονομίας και επαναφορά της ανάπτυξης.
• Να καταστεί η Κύπρος Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές ενεργειακό κέντρο.
• Αξιοποίηση της Κύπρου ως Κέντρου Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών.
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν, οι
Βουλευτές όλων των Κομμάτων, οι ∆ήμαρχοι Πάφου, Γεροσκήπου, Πόλις Χρυσοχούς,
ο Έπαρχος Πάφου, Αξιωματούχοι του ΚΕΒΕ
και των Τοπικών Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι κυβερνητικών και ημικρατικών τμημάτων / οργανισμών, εκπρόσωποι διαφόρων
φορέων, οργανώσεων και συνδέσμων και
Μέλη του Επιμελητηρίου.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία Ουκρανών
επιχειρηματιών είχε το ΕΒΕ Πάφου
Στα πλαίσια των προσπαθειών του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου για προώθηση της
Επαρχίας ως αξιόπιστου περιφερειακού κέντρου παροχής Υπηρεσιών και
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και
συνεργασιών, το Ε.Β.Ε Πάφου είχε συνάντηση την Τρίτη 25/6/2013 με αντιπροσωπεία Ουκρανών επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται στην πόλη
Λβίβ. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο
Αντιπρόεδρος του τοπικού Επιμελητηρίου κ. Andriy Levkovych.
Στη συνάντηση με τους Ουκρανούς
επιχειρηματίες ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γ. Λεπτός αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες και
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην
Πάφο στον τομέα των υπηρεσιών, του
Τουρισμού και της ανάπτυξης γης, ως
και στην ανάγκη άμεσης σύνδεσης της
Πάφου με αεροδρόμια της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του
Επιμελητηρίου της Πάφου σε διάφορες
χώρες που παρουσιάζουν επενδυτικό

ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένης και
της Ουκρανίας, και εισηγήθηκε τη διοργάνωση επιχειρηματικού/ επενδυτικού
φόρουμ στην πόλη του Λβίβ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Οι Ουκρανοί επιχειρηματίες έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ των άλλων για θέματα δυνατότητας παροχής
επιχειρηματικών συνεργασιών, αδειοδοτήσεων και κατασκευής τουριστικών
μονάδων στην Κύπρο, αλλά και για θέ-

ματα πράσινης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών.
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου του Λβίβ διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει την εισήγηση για οργάνωση του
επιχειρηματικού/ επενδυτικού φόρουμ
στην πόλη του καθώς και την ανάληψη
και άλλων πρωτοβουλιών για ανάπτυξη των σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ της πόλης του Λβίβ και της επαρχίας
Πάφου.
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Σε συγκέντρωση που ανασκοπήθηκαν οι εξελίξεις

Κοινές διαπιστώσεις ΚΕΒΕ - ΟΕΒ για την οικονομία
Σε παγκύπρια συγκέντρωση των μελών
των επιχειρηματικών οργανώσεων ΚΕΒΕ
και ΟΕΒ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της
Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 20
Ιουνίου 2013 συζητήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση σε συνάρτηση με τις πρωτόγνωρες αποφάσεις του
Eurogroup και διαπιστώθηκε ότι:
• Η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε
συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε οριστικό
κλείσιμο.

• Η πλειοψηφία των ΜμΕ αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το κράτος, τους
συνεργάτες και το προσωπικό τους
ενώ αρκετές προχωρούν σε συνεχείς
απολύσεις προσωπικού στη προσπάθεια τους να επιβιώσουν.
• Η ανεργία αυξάνεται δραματικά με
εμφανείς τους κινδύνους διατάραξης
της κοινωνικής συνοχής.
• Εν όψει των πιο πάνω οι οργανώσεις
ΟΕΒ-ΚΕΒΕ ζητούν επιτακτικά τα πιο
κάτω:
• Να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της
Κυβέρνησης για άμεση οριστική εξυ-

γίανση και σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και άρση όλων
των περιοριστικών μέτρων.
• Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα
να απαιτήσουν την διοχέτευση όσης
ρευστότητας θα χρειαστεί για στήριξη του τραπεζικού συστήματος από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Παροχής ΄Εκτακτης Ρευστότητας (ELA) .
• Να εξευρεθούν τρόποι διοχέτευσης
πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά
με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων
που να περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση των δανείων
όπου απαιτείται.

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ αναμένουν από
όλους τους αρμόδιους φορείς του τόπου
να δράσουν συλλογικά προς την κατεύθυνση της Τρόικα και του Eurogroup,
προκειμένου να πεισθούν για την αναγκαιότητα παροχής αυξημένης οικονομικής βοήθειας μέσω των διαρθρωτικών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μορφών οικονομικής στήριξης.
Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αισιόδοξος ότι με την εφαρμογή των πιο πάνω
εισηγήσεων η κυπριακή οικονομία θα
μπορέσει να ανακάμψει, να επανέλθει σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συμβάλλοντας και στη μείωση της ανεργίας.

Δραστική μείωση ενοικίων κρατικών τεμαχίων
ζήτησε το ΚΕΒΕ από τον Υπουργό Εσωτερικών
∆ραστική μείωση των ενοικίων σε βιομηχανικά τεμάχια κρατικής ιδιοκτησίας για να διευκολυνθούν
οι κάτοχοι τους στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους ζήτησε το ΚΕΒΕ με έγγραφο του προς τον
Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο από τον
οποίο ζητά επίσης ρυθμίσεις για μείωση οφειλομένων ενοικίων.
Στο έγγραφο του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό γίνεται αναφορά στο ιστορικό του όλου θέματος
των ενοικίων για βιομηχανικά τεμάχια σε συσχετισμό με τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι τους συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
Αναφέρει το έγγραφο του ΚΕΒΕ:
Η νομοθεσία περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) Νόμος που διέπει τα
ενοίκια έχει τροποποιηθεί το 2010 και βάση αυτής
το μίσθωμα σε κρατικά τεμάχια υπολογίζεται με τη
χρήση ποσοστού από 1% μέχρι 3,5% ετησίως πάνω
στην αξία της ιδιοκτησίας, ανάλογα με την χρήση και
τα υφιστάμενα έργα υποδομής.
Από την αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας είχαμε επισημάνει ότι, δεδομένης της υπεραξίας σε
σχέση με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να εφαρμόσει τον χαμηλό συντελεστή του 1% και όχι το 3.5% γιατί κάτι
τέτοιο θα οδηγούσε σε δραματική αύξηση των ενοικίων σε σχέση με αυτό που κατέβαλλαν, γεγονός που
θα ήταν άδικο για τις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα
της επιβολής του 3% τα ενοίκια σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και έτσι μεγάλος
αριθμός μισθωτών αδυνατούν να προχωρήσουν σε
διευθέτηση των ενοικίων τους με αποτέλεσμα αυτή

την στιγμή να υπάρχουν σε εκκρεμότητα ενοίκια
των τελευταίων τριών ή/και τεσσάρων ετών. Τονίζεται ότι κατά την επανεκτίμηση των κρατικών τεμαχίων αυτά δεν θεωρήθηκαν ως βιομηχανικά τεμάχια,
όπως έπρεπε, αλλά ως μεικτής ή εμπορικής χρήσης
όπως προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο, με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί και η αμφισβήτηση από τους κατόχους και η μη καταβολή των ενοικίων.
Με δεδομένη την πρωτοφανή οικονομική κρίση
που διερχόμαστε ως κράτος και ως οικονομία και
την αφόρητη πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις, θε-

ωρούμε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν διευθετήσεις με
όλους τους επηρεαζόμενους κάτοχους κρατικών τεμαχίων τόσο όσον αφορά το ύψος του ενοικίου αλλά
και όσον αφορά την περίοδο αποπληρωμής τους.
Με τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν αυτή
την περίοδο καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αποπληρώσει τα συσσωρευμένα ενοίκια μετά τις αυξήσεις του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και το κράτος έχει προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση και
μειώσεις των ενοικίων των κτιρίων που στεγάζουν
κρατικές υπηρεσίες θεωρούμε σωστό και δίκαιο το
Υπουργείο σας να προχωρήσει στην μείωση του ποσοστού που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των
ενοικίων ώστε να προκύπτει ένα λογικό ενοίκιο τόσο
για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις, το οποίο
να είναι σε θέση να καταβάλλουν.
Για την επίλυση του προβλήματος θεωρούμε ότι
τα επίπεδα των ενοικίων πρέπει απαραίτητα να επανεξεταστούν και να μειωθούν δραστικά ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους να προχωρήσουν
σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους. Κατά την άποψη μας το ποσοστό υπολογισμού του ενοικίου δεν
πρέπει να ξεπερνά το 1% της αξίας του τεμαχίου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για μείωση των
οφειλόμενων ενοικίων και σταδιακή αποπληρωμή
τους. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο αρκετές επιχειρήσεις να μην μπορέσουν
να ανταποκριθούν και να οδηγηθούν σε κλείσιμο
με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα.
Για συζήτηση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος το ΚΕΒΕ προσβλέπει σε διευθέτηση άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών.

