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Μεγάλη η προσφορά
του ΚΕΒΕ στην οικονομία
Τη μεγάλη εκτίμηση της Πολιτείας για την προσφορά
του ΚΕΒΕ στην ανάπτυξη
της οικονομίας και την πρόοδο της Κύπρου, εξέφρασε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατία κ. Νίκος Αναστασιάδης
μιλώντας στην ετήσια γενική
συνέλευση του ΚΕΒΕ.
Λεπτομέρειες σελ. 18

Με βάση τις προτάσεις του ΚΕΒΕ στη Γενική Συνέλευση

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

H

οικονομίας του τόπου. Αφού τόνισε ότι όλες
επανεκκίνηση, η ανάκαμψη και η ανάΠηλείδης: Χρειάζεται τόλμη, οι προειδοποιήσεις και τα σήματα κινδύνου
πτυξη της οικονομίας βρίσκεται στα
που εξέπεμπε το ΚΕΒΕ τα τελευταία χρόνια,
δικά μας χέρια. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα
αποφασιστικότητα και
επιβεβαιώθηκαν από τις εξελίξεις, τόνισε ότι
που έστειλε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας
νοικοκύρεμα
το διακύβευμα σήμερα δεν είναι το παρελθόν,
Πηλείδης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέαλλά το μέλλον. Ο κ. Πηλείδης χαιρέτισε τα
λευση του Επιμελητηρίου που έγινε στις 11
Νοεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Στην μέτρα και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για επανεκκίνηση της
ομιλία του ο κ. Πηλείδης ξεκαθάρισε ότι παρόλο που το ΚΕΒΕ έχει οικονομίας, αλλά ζήτησε να γίνουν περισσότερα και όπως αυτά
πολλά να πει για την τραγική κατάσταση στην οποία έφτασε η οικο- ενταχθούν σ’ ένα 3ετές σχέδιο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης για να
νομία, εντούτοις δεν επιθυμεί ούτε να ανοίξει πληγές, ούτε να απο- είναι αποτελεσματικότερα και μετρήσιμα από πλευράς απόδοσης.
προσανατολίσει από το στόχο που είναι η μελλοντική πορεία της
Συνέχεια στη σελ. 17

Το ΚΕΒΕ τίμησε τον αείμνηστο ηγέτη Γλαύκο
Κληρίδη για την πολύτιμη του προσφορά
Το ΚΕΒΕ, σε ένδειξη απεριόριστης εκτίμησης
προς την προσφορά του πρώην Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, και ως ελάχιστο φόρο τιμής για την ηγετική
του φυσιογνωμία και την
προσφορά του στον τόπο
αποφάσισε τα εξής:
• Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του
κ.κ. Φειδίας Πηλείδης
και Μάριος Τσιακκής
αντίστοιχα να παρευρεθούν στην κηδεία του Γλαύκου Κληρίδη.
• Να γίνει εισφορά του ΚΕΒΕ και όλων των
Τοπικών Επιμελητηρίων προς την Επιτροπή Διερεύνησης της τύχης των Αγνοουμένων, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας
του εκλιπόντος.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι ο Γλαύκος Κληρίδης δεν
άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του μόνο στο εθνι-

κό θέμα και στην εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, αλλά και στην
ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Αποκορύφωμα της προσφοράς του ήταν η στρατηγική στόχευση του, που
είχε ως αποτέλεσμα την
πλήρη ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδείκνυε ο Γλαύκος Κληρίδης και για τα θέματα των
εργασιακών σχέσεων, ενώ
διατηρούσε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο ευρύτερα.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η συνολική προσφορά του Γλαύκου Κληρίδη προς τον τόπο
αποτελεί παράδειγμα πολιτικού ανδρός με
ανοικτό πνεύμα και διευρυμένη αντίληψη
τόσο των εσωγενών όσο και των εξωγενών
πραγμάτων.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ/Κ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟY
σελ. 3

Kαλά Χριστούγεννα
Το ΚΕΒΕ εύχεται
στα μέλη του και
σε όλους τους πολίτες
της Κύπρου

Καλές Γιορτές
και Ευτυχισμένο
το Νέο έτος 2014
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«Αναθεωρημένη διεθνής πρακτική για τον έλεγχο των εγγράφων
βάσει ενέγγυων πιστώσεων» νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ
Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σε συνεργασία με την Κυπριακή
Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ICC), με το Κυπριακό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών και τη Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, πρωτοποριακό
επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ (2013)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει
τους συμμετέχοντες για την Διεθνή Τυποποιημένη Τραπεζική
Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενέγγυων
Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2013 για τις ΟΣΠ 600. Η έκδοση
αυτή επιχειρεί την αποτύπωση και καθιέρωση των διεθνώς
αποδεκτών τραπεζικών πρακτικών για τον έλεγχο των
εγγράφων που συνήθως παρουσιάζονται για την εκτέλεση μιας

10.000

ενέγγυας πίστωσης, με στόχο τη μείωση του μεγάλου αριθμού
απορρίψεων εγγράφων.
To πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο και τις
ενέγγυες πιστώσεις, καθώς και σε στελέχη τραπεζών που
εργάζονται στις Μονάδες Εμπορικών Συναλλαγών.
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας
κ. Νικηφόρος Διονυσίου γεγονός που εγγυάται την επιτυχία
του. Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με
πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού και
στη Λευκωσία στο Μέγαρο ΚΕΒΕ.
Περισσότερες πληροφορίες από τον υπεύθυνο του
προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό στο
ΚΕΒΕ, Τηλ. 22889840.

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας

Η εφημερίδα
ίδ του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί
κυκλοφορ
λ
σε 10,000 αντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους επιχειρηματίεςμέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι βοηθούν οικονομικά το
ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι οι διαφημίσεις τους έχουν αντίκρυσμα. Με δεδομένη την αναβάθμιση
της εφημερίδας μας, έχει μεγαλύτερη απήχηση η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών μέσα
από την “Εμποροβιομηχανική”.

Επικοινωνία με E-mail με τα μέλη ΚΕΒΕ

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Αρνητικός ρυθμός βιομηχανικής ανάπτυξης
αλλά σχεδόν σταθερές οι εξαγωγές το 2012
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση “Στατιστικές Βιομηχανίας,
2012” ο τομέας της βιομηχανίας κατά το 2012 παρουσίασε
για δεύτερη συνεχή χρονιά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε
πραγματικούς όρους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία
σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της
αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε
μείωση 7,0% το 2012, σε σύγκριση με μείωση 5,2% το 2011
και αύξηση 0,2% το 2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα
με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μεταποίηση παρουσίασε
συρρίκνωση 7,4%, τα ορυχεία και λατομεία 27,8%, η παροχή ηλεκτρισμού 3,6% και η παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 4,1%. Η ακαθάριστη
αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2012 κατά 5,6% φτάνοντας τα
€4.423,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.684,3 εκατομμύρια το 2011. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές
αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.487,8 εκατομμύρια
σε σχέση με €1.596,7 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,8%. Η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ σε
τρέχουσες τιμές ανήλθε το 2012 στο 9,1%, από 9,0% το
2011. Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται
ότι μειώθηκε στις 34,8 χιλιάδες από 37,7 χιλιάδες το 2011
και αποτελούσε το 9,3% του επικερδώς απασχολούμενου
πληθυσμού. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε από 2.794 άτομα το 2011 σε 3.893 άτομα το 2012.
Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2012 ήταν:
Μεταποίηση
Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα
της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2012 τα €2.901,3 εκα-

τομμύρια σε σύγκριση με €3.258,4 εκατομμύρια το 2011,
σημειώνοντας μείωση 11,0%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 9,5% στα €978,3 εκατομμύρια σε σχέση με
€1.080,9 εκατομμύρια το 2011. Η απασχόληση μειώθηκε
στις 31,2 χιλιάδες από 34,0 χιλιάδες το 2011. Οι πάγιες
κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2012 τα €94,6
εκατομμύρια σε σχέση με €123,8 εκατομμύρια το 2011,
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 23,5%. Οι επενδύσεις
σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 47,6% του
συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 42,8% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 9,6%.
Ορυχεία και Λατομεία
Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς στα ορυχεία και λατομεία ανήλθε το 2012 στα €51,2
εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 36,7% σε σχέση με το
2011, ενώ και η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 36,8%
στα €28,7 εκατομμύρια. Η απασχόληση έφτασε τα 491
άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στα €5,0
εκατομμύρια.
Παροχή Ηλεκτρισμού
Στη δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η
ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς
αυξήθηκε το 2012 κατά 15,9% στα €1.091,4 εκατομμύρια.
Η προστιθέμενη αξία ανήλθε στα €335,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Η απασχόληση εκτιμάται κυμάνθηκε στα 1.463 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν σημαντική μείωση (64,5%), φτάνοντας
τα €101,9 εκατομμύρια σε σχέση με €287,3 εκατομμύρια
το 2011. Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού μειώθηκαν κατά 5,2%
και ανήλθαν στα 4.355,6 εκατομμύρια κιλοβατώρες το
2012, σε σύγκριση με 4.594,8 εκατομμύρια κιλοβατώρες

το 2011. Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης. Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής
σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2012 στα €379,2
εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 5,9%. Η προστιθέμενη
αξία μειώθηκε κατά 9,2% και έφτασε τα €145,6 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μείωση 50,2% και έφτασαν στα €60,2 εκατομμύρια σε σχέση
με €121,0 εκατομμύρια το 2011. Η απασχόληση σημείωσε
μείωση 1,9% στα 1.640 άτομα. Η κατανάλωση νερού στις
αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 2,1%
στα 31,2 εκατομμύρια τόνους από 31,9 εκατομμύρια τόνους το 2011.
Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής
έφτασαν το 2012 τα €487,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με
€492,2 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 0,9%.
Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων
που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα προϊόντα
ανακύκλωσης, τα βασικά μέταλλα, τα μηχανήματα και εξοπλισμός και τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα. Μεγάλες
αυξήσεις σε σχέση με το 2011 σημειώθηκαν στις εξαγωγές
τσιμέντου και βασικών μετάλλων, ενώ σημαντικές μειώσεις
σημειώθηκαν στις εξαγωγές φωτοβολταϊκών και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Η έκθεση διατίθεται δωρεάν
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας (http://www.cystat.gov.cy) στο μέρος Εκδόσεις. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.
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Από το ΚΕΒΕ και το Τ/κ Επιμελητήριο

Επιμελητηριακή εκστρατεία για τα οφέλη
της λύσης του κυπριακού στην οικονομία
Στις ελεύθερες περιοχές
και στα κατεχόμενα
Η οικονομική διάσταση της επίλυσης του
κυπριακού προβλήματος δεν έχει τη θέση
που της αρμόζει κυρίως μέσα στις σημερινές οικονομικές δύσκολες συνθήκες, εκτιμά
το ΚΕΒΕ, το οποίο παρουσίασε σήμερα την
διαφωτιστική εκστρατεία «Τί θα γίνει αν…»
στα πλαίσια του δικοινοτικού προγράμματος «Οικονομική Αλληλεξάρτηση ΙΙ» σε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο.
Η εκστρατεία την οποία στηρίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
UNDP – ACT, περιλαμβάνει την προβολή
ταινίας η οποία γνωστοποιεί τα οικονομικά
οφέλη που θα προκύψουν για ολόκληρη
την Κύπρο από μια δίκαιη και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού προβλήματος. Περιλαμβάνει
επίσης διοργάνωση εκδηλώσεων και συζητήσεων. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, στην ταινία, μέσα
από τις συνεντεύξεις δύο αξιόλογων οικονομολόγων, του Νομπελίστα Χριστόφορου
Πισσαρίδη και του Mustafa Besim από την
Τουρκοκυπριακή κοινότητα, διαφαίνεται η
σημαντική επίδραση που μπορεί να επιφέρει
μία λύση του Κυπριακού στην οικονομία ως
σύνολο και επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις
του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου που προκύπτουν από
αριθμό στοιχείων που υπάρχουν, καθώς και
μελετών που έχουν διεξαχθεί.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ, η επίλυση του Κυπριακού θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας
και η Κύπρος θα αποτελεί πλέον αναμφισβήτητα το πιο σταθερό μέρος στη νευραλγική
περιοχή στην οποία βρίσκεται. Αυτό θα έχει
σαν συνέπεια την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων, την προσέγγιση ανεξερεύνητων μέχρι τώρα αγορών και την τόνωση
τομέων που τώρα βρίσκονται σε ύφεση. Τα
οφέλη δε για την απασχόληση και τη δραστική μείωση της ανεργίας αλλά και την μετανάστευση των νέων θα είναι τεράστια.
Ο κ. Πηλείδης σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη
συνθήκη για αποφυγή διπλής φορολογίας
με την Τουρκία θα επιτρέψει στην Κύπρο
να παρέχει σωρεία επαγγελματικών υπηρεσιών σε Τουρκικές εταιρείες που θα είναι
εγγεγραμμένες στο νησί ενώ γενικότερα θα
αναπτυχθούν οι εμπορικές και οικονομικές
σχέσεις με την Τουρκία. Η πρόσβαση δε των
πλοίων υπό Κυπριακή σημαία στα Τουρκικά
λιμάνια θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης της Κύπρου ως το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην
Ευρώπη και θα δώσει επίσης πρόσβαση σε
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές
της Κεντρικής Ασίας.
«Η εμπιστοσύνη στην Κύπρο ως διεθνές
επιχειρηματικό κέντρο θα μεγαλώσει και η
Κύπρος θα καταστεί ένας πολύ ελκυστικός προορισμός για πολυεθνικές εταιρείες
με όλα τα οφέλη που αυτό θα έχει για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπρόσθε-

τα θα υπάρξει ευκολότερη πρόσβαση σε
πηγές χρηματοδότησης και αυτό θα έχει
ευεργετικότατες επιπτώσεις ιδιαίτερα στα
ενεργειακά σχέδια της χώρας», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη ανακάλυψη αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου πέραν από τα
εμφανή οφέλη θα έχει και ως αποτέλεσμα

την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών
στα Κυπριακά πανεπιστήμια τοποθετώντας
έτσι την Κύπρο ουσιαστικά στον εκπαιδευτικό χάρτη και δημιουργώντας επιπρόσθετες
ευκαιρίες εργοδότησης.
Είπε επίσης ότι ευνοϊκές επιπτώσεις θα
υπάρξουν επίσης στον τουρισμό αλλά και
άλλους οικονομικούς κλάδους που δεν

έχουν ακόμα αναπτυχθεί όπως η γεωργία
μέσω της εισαγωγής νερού από την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι η επίλυση των ζητημάτων
ιδιοκτησίας θα ενδυναμώσει τον τομέα των
ακινήτων και τη συναφή ζήτηση από κατοίκους του εξωτερικού. «Όλα τα πιο πάνω θα
συμβάλουν επίσης στην γρηγορότερη επίλυση του προβλήματος των ελλειμμάτων και
του δημόσιου χρέους και την έξοδο μας από
την οικονομική κρίση, πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Τα οποιαδήποτε προβλήματα που θα προκύψουν θα
είναι προσωρινά ενώ τα μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα οφέλη θα είναι τεράστια. Η
επανένωση της πατρίδας μας θα επιφέρει
οικονομικά οφέλη και στις δύο κοινότητες
ενώ η μη επίτευξη λύσης δεν ωφελεί κανένα», δήλωσε ο κ. Πηλείδης.
Εξέφρασε επίσης τη δέσμευση των δύο Επιμελητηρίων να στηρίξουν τις προσπάθειες
της πολιτικής ηγεσίας μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και με μοναδικό γνώμονα το καλό και την ευημερία ολόκληρου
του Κυπριακού λαού.

Δικοινοτική Πρωτοβουλία Αμμοχωστιανών
Στα πλαίσια της διάσκεψης ο Πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου Γιώργος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στην «Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο» στην οποία συμμετέχουν Τ/κ και Ε/κ Αμμοχωστιανοί
οι οποίοι ζητούν την επιστροφή, την ανοικοδόμηση της πόλης
καθώς και το άνοιγμα του λιμανιού της για τ/κ εμπορεύματα.
Ζητείται επίσης η ανακήρυξη της μεσαιωνικής πόλης της Αμμοχώστου σε μνημείο της Ουνέσκο. Στα πλαίσια αυτά η Δικοινοτική πρωτοβουλία η οποία αποτελείται από Τ/κ ενεργούς πολίτες
και Ε/κ επιχειρηματίες εργάζεται συστηματικά για αν αναπτύξει

ένα όραμα για την Αμμόχωστο, το οποίο θα παρουσιαστεί στη
συνέχεια στους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες.
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι στόχος είναι η αναζωογόνηση και
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αμμοχώστου μέχρι τη
Σαλαμίνα, τον Απόστολο Βαρνάβα και την Έγκωμη. Ξεκαθάρισε
παράλληλα ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι γνήσιες αφού
δεν προέρχονται από πολιτικούς, αλλά από ενεργούς πολίτες
Αμμοχωστιανούς, ενώ όπως ανέφερε μετά την εξαγγελία του
Προέδρου Αναστασιάδη για την Αμμόχωστο, αυτό που μένει
είναι να πειστεί η τουρκική πλευρά για το θέμα.
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Στήριξη στις επιχειρήσεις με €150 εκ. από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατά τη συνέντευξη ανακοινώθηκε το Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ενέκρινε για την Κύπρο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με στόχο
τη στήριξη της χρηματοδότησης του εξωτερικού
εμπορίου με ποσό ύψους €150 εκ. που θα παρέχει στήριξη στις εμπορικές συναλλαγές των κυπριακών επιχειρήσεων.
Το Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε Επιχειρηματικό Σχέδιο, για διάθεση ποσού της τάξης των
€100 εκατ. για χρηματοδότηση κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Σε κοινή συνέντευξη τύπου με αξιωματούχους της
ΕΓΕπ ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε πως και τα δύο αυτά προγράμματα
απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και επανέλαβε την δεδηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης
να αξιοποιήσει κάθε χρηματοοικονομικό εργαλείο
που προσφέρεται από την ΕΤΕπ προκειμένου να
δώσει πηγές χρηματοδότησης στους τομείς όπου
υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία.
«Ξέρουμε πως είναι ο ιδιωτικός τομέας που έχει
πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση,
ξέρουμε πως οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων
εργασίας και ανάκαμψης θα προέλθουν από τον
ιδιωτικό τομέα», είπε, για να προσθέσει ότι «είναι
ακριβώς για αυτό τον λόγο που η συνεργασία μας
με την ΕΤΕπ στοχεύει προς τον ιδιωτικό τομέα,
ιδιαίτερα προς τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να μπορέσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε
να έχουν πρόσβαση και σε φθηνότερο δανεισμό,
αλλά και σε δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν, και
αυτό αποτελεί βεβαίως αναπόσπαστο κομμάτι
της κυβερνητικής πολιτικής» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ.
Βέρνερ Χόγιερ τόνισε ότι η ΕΤΕπ αυξάνει τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε αυτή
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, λέγοντας
χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει άλλη χώρα στην
ΕΕ όπου η έκθεση της ΕΤΕπ ως προς το ΑΕΠ είναι
μεγαλύτερη από την Κύπρο.
«Η ΕΤΕπ θα είναι εδώ. Γνωρίζουμε τα δεινά του
κυπριακού λαού και γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις

που λήφθηκαν στις αρχές του 2013 είναι αρκετά
επώδυνες για τον κυπριακό λαό και έτσι είναι απαραίτητο υπάρξει κάποια προοπτική για το μέλλον.
Αυτό σημαίνει με χρηματοδότηση να βοηθήσουμε, επενδύσεις που παράγουν θέσεις εργασίας και
επενδύσεις που στη συνέχεια μπορούν να προσφέρουν βοήθεια για την εξασφάλιση του μέλλοντος της χώρας αυτής», είπε.
Χρηματοδότηση Εξωτερικού Εμπορίου
Με το εργαλείο αυτό, η ΕΤΕπ στοχεύει να μετριάσει τους κινδύνους συναλλαγής και τους συστημικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ξένες τράπεζες οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη
εμπορικών ροών με την Κύπρο και να προωθήσει
μια ανάκαμψη στηριζόμενη στις εξαγωγές με βασικό κινητήριο μοχλό της Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Έτσι, η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές
τράπεζες για πράξεις χρηματοδότησης εμπορικών
συναλλαγών, ενώ αναμένεται ότι οι εγγυήσεις αυτές θα στηρίζουν ένα όγκο συναλλαγών της τάξης
των €300 με €450 εκατ. ετησίως.

Επιχειρηματικό Σχέδιο
Εξάλλου, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Μίχαϊ Τανασέσκου είπε ότι
την ερχόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΕΤΕπ
αναμένεται να εγκρίνει το Επιχειρηματικό Σχέδιο
με κονδύλια ύψους €100 εκατ. τα οποία θα διοχετευτούν απευθείας για στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η συνολική στήριξη της Τράπεζας προς την Κύπρο θα ανέλθει στα
€250 εκατ.
Μετά την έγκρισή του, το Σχέδιο αυτό, που αντικαθιστά την παλαιότερη ιδέα του Εγγυοδοτικού
Μηχανισμού, αναμένεται να υπογραφεί στα μέσα
Δεκεμβρίου. Στο σχέδιο, αναμένεται να προστεθεί
και η συνεισφορά των τραπεζών με άλλα €100
εκατομμύρια, ανεβάζοντας τα συνολικά κεφάλαια
που θα διατεθούν στα €200 εκατ.
«Δεν είναι σύμπτωση το ότι σήμερα βρίσκεται στην
Κύπρο και ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Είναι μια ευρωπαϊκή δέσμευση προς την Κύπρο. Η Ευρώπη είναι
εδώ μαζί με την Κύπρο για να μπορέσει (η χώρα)
να έχει μια γρήγορη ανάκαμψη από αυτές τις πολύ
δύσκολες στιγμές», είπε ο κ. Τανασέσκου.

Επιτυχής επαναξιολόγηση του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης
από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας – Κυπριακός
Φορέας Διαπίστευσης (ΚΟΠΠ) η έκβαση της
πενθήμερης επαναξιολόγησης του από Ομάδα
Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευσης (ΕΑ), στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας (MLA), ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Στο αντικείμενο της αξιολόγησης, που
πραγματοποιήθηκε κατά την εβδομάδα 14-18
Οκτωβρίου, περιλαμβανόταν και η εξέταση, πέραν του υφιστάμενου πεδίου της Πολυμερούς
Συμφωνίας (εργαστήρια δοκιμών και φορέων
ελέγχου), της αίτησης του ΚΟΠΠ για επέκταση
και στη διαπίστευση των εργαστηρίων διακρί-

βωσης. Επισημαίνει η ανακοίνωση ότι η επιτυχία
αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ολιγομελή ομάδα
του ΚΟΠΠ που με υπευθυνότητα, αφοσίωση
και υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης
επιτέλεσε, σε δύσκολες συνθήκες, ένα σημαντικό έργο. Η Ομάδα Αξιολόγησης κατέγραψε
πολύ θετικές διαπιστώσεις για την τεχνική κατάρτιση και επάρκεια του προσωπικού και των
εξωτερικών συνεργατών, τη σημαντική πρόοδο
που έχει επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια καθώς
και τον ρόλο που ο Οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει στην Κύπρο και την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Η διαδικασία προνοεί την σε βάθος αξιολόγηση

από ειδική Ομάδα Αξιολόγησης της ΕΑ του, μοναδικού στην κάθε χώρα, φορέα διαπίστευσης.
Η αναγνώριση των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης δεν γίνεται εφάπαξ αλλά ανανεώνεται
στη βάση επιτυχών επαναξιολογήσεων σε τακτά διαστήματα. Στην επιτυχή συνέχιση αυτής
της πορείας, είναι απαραίτητη η διασφάλιση
των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων και της
τεχνικής τους επάρκειας.
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες
και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.cys.
mcit.gov.cy ή να απευθύνονται στα τηλ. 22409
309/353.
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Οι περί διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας κανονισμοί του 2002
(Νόμος 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
α. «Εκτίμηση» σημαίνει την εκτίμηση που
γίνεται και αναθεωρείται, όπου τούτο
είναι αναγκαίο, από τον εργοδότη ή
από αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
παραγράφου (I-Εκτίμηση Κινδύνων),
Μέρος II.
β. «Προληπτικά και προστατευτικά μέτρα» σημαίνει τα μέτρα τα οποία
έχουν καθοριστεί από τον εργοδότη
ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο
ως συνέπεια της εκτίμησης, τα οποία
την διαρρύθμιση ή και καταλληλότηείναι αναγκαία να ληφθούν για τη
τα των χώρων εργασίας.
διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας
και ευημερίας των προσώπων στην 2. Μετά την εκτίμηση αυτή, και όπου
είναι αναγκαίο, οι δραστηριότητες
εργασία, καθώς και για προστασία
πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας
οποιονδήποτε άλλων προσώπων
και παραγωγής που εφαρμόζονται
έναντι των κινδύνων για την ασφάαπό τον εργοδότη πρέπει λεια και υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες των προσώπων στην I. Να εξασφαλίζουν βελτίωση του επιπέδου προστασίας της ασφάλειας
εργασία.
και της υγείας των εργοδοτουμένων,
γ. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε- II. να ενσωματώνονται στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του υποστατικού,
ων.
της επιχείρησης ή / και της εγκατάστασης και σε όλα τα επίπεδα ιεραρII. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
χίας.
Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται
σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επι- β. Ο εργοδότης οφείλει χειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε τομείς 1. Να έχει στη διάθεση του μια γραπτή
εκτίμηση δραστηριοτήτων όπου εφαρμόζονται οι
Νόμοι περί Ασφάλειας και Υγείας και οι I. των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και
Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτην υγεία των εργοδοτουμένων του,
τών.
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των
κινδύνων που αφορούν ομάδες ερΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
γαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτεΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ
ρους κινδύνους, και
ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟII. των κινδύνων για την ασφάλεια και
ΣΩΠΩΝ
υγεία προσώπων που δεν εργοδοI. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
τούνται από αυτόν και οι οποίοι δηα. Ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας
μιουργούνται από ή σε σχέση με τον
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτρόπο που διεξάγει τις δραστηριότητων του υποστατικού, της επιχείρητες του ή διευθύνει την επιχείρηση
σης ή / και της εγκατάστασης τουτου.
1. Να εκτιμά τους κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία των εργοδο- 2. Η προαναφερθείσα γραπτή εκτίμηση
πρέπει να καθορίζει τα προληπτικά
τουμένων του, μεταξύ άλλων, κατά
καi προστατευτικά μέτρα που πρέπει
την επιλογή των εξοπλισμών εργασίνα λαμβάνει ο εργοδότης, αν χρειαας, των χρησιμοποιημένων χημικών
στεί, και το υλικό ή τον εξοπλισμό
ουσιών και παρασκευασμάτων, κατά

οικονομικής δραστηριότητας του.
ε. Οι γραπτές εκτιμήσεις που αναφέρονται στο (β), (γ) και (δ) και το ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας, το
οποίο απαιτείται σύμφωνα με το (γ),
πρέπει όταν ζητηθούν να τίθενται
από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο στη διάθεση
του Επιθεωρητή.

γ.

1.

2.

3.
4.

δ.

1.

2.

προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Όταν εργοδότης απασχολεί πέντε
ή περισσότερα πρόσωπα πρέπει να
προβαίνει σε καταχώρηση σε ειδικό
αρχείο ασφάλειας και υγείας των
ακολούθων στοιχείων και εγγράφων:
Της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων και των στοιχείων του προσώπου που διεξήγαγε αυτή την εκτίμηση,
των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν από
την εκτίμηση,
των στοιχείων των εργοδοτουμένων
του που εκτίθενται σε κίνδυνο,
των στοιχείων των εργοδοτουμένων
του ή της ομάδας εργοδοτουμένων
του που έχουν προσδιορισθεί ότι
κατ΄εξοχήν βρίσκονται σε κίνδυνο,
Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο
πρέπει να έχει στη διάθεση του κατάλληλη και επαρκή εκτίμηση Των κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία στους οποίους εκτίθεται το ίδιο
στην εργασία του, και
των κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία προσώπων που δεν εργοδοτούνται απ’ αυτό και οι οποίοι δημιουργούνται από ή σε σχέση με τον
τρόπο που διεξάγει δραστηριότητες
ή διευθύνει την επιχείρηση του με
σκοπό τον καθορισμό των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
που είναι αναγκαία να πάρει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή της

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.

II. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ
α. Με βάση την εκτίμηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (Ι), κάθε
εργοδότης πρέπει να εφαρμόζει το
κατάλληλο σύστημα ασφαλείας ή σύστημα διαχείρισης των κινδύνων και
κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο
πρέπει να μεριμνά για την ασφάλεια
και την υγεία του ιδίου ή και άλλων
προσώπων που μπορεί να τεθούν
σε κίνδυνο από τις δραστηριότητες
του στην εργασία προβαίνοντας σε
τέτοιες διευθετήσεις, κατάλληλες
για τη φύση των δραστηριοτήτων και
το μέγεθος των επιχειρήσεων του,
για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο,
καθώς και την παρακολούθηση και
αναθεώρηση των προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων.
β. Στην περίπτωση του εργοδότη, το
σύστημα ασφάλειας ή διαχείρισης
πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση
των θεμάτων ασφάλειας, υγείας και
ευημερίας των εργοδοτουμένων του
και να εμπεδώνει τη συνεργασία μεταξύ του και των εργοδοτουμένων
στα θέματα αυτά.
γ. Στην περίπτωση που εργοδότης
εργοδοτεί πέραν των πέντε ατόμων
οφείλει να καταχωρεί στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στο (γ) της παραγράφου (Ι)
τις διευθετήσεις και τα μέτρα που
προβλέπονται στο (α) της παρούσας
παραγράφου.
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Ενημέρωση για
εργασιακά θέματα
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της πρωτοποριακής του εμπλοκής στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας
πιστό στην δέσμευση του να πληροφορεί και να καθοδηγεί ορθά τα
μέλη του στο τομέα των εργασιακών σχέσεων συνεχίζει και στην
παρούσα έκδοση τη μόνιμη στήλη
η οποία αποσκοπεί στην έγκυρη
ενημέρωση των εργοδοτών και των
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων για τα εργασιακά θέματα.
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Καταγράφεται με αυξανόμενο ρυθμό
εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Καινοτομίας
που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία ανάμεσα στις επιχειρήσεις με δέκα απασχολούμενους και άνω, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2008-2010 ανήλθε σε 46,2%.
Ανάμεσα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό
ανήλθε στο 47,9% και στις υπηρεσίες στο 44,7%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 8,2% επιδόθηκε σε τεχνολογική
καινοτομία (προϊόντος ή/και διαδικασίας) μόνο, το 10,2%
σε μη τεχνολογική καινοτομία (οργανωτική ή/και εμπορίας)
μόνο, και το 27,9% τόσο σε τεχνολογική όσο και σε μη τεχνολογική καινοτομία.
Τα ποσοστά καινοτομίας αυξάνονται με το μέγεθος της
επιχείρησης: 43,1% για επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων 10-49 άτομα, 55,8% για επιχειρήσεις με 50-249
απασχολούμενους και 83,7% για επιχειρήσεις με 250 απασχολούμενους και άνω.
Tο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο (46,2%)
υστερεί ελαφρώς σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στις
χώρες – μέλη της ΕΕ, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε
52,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γερμανία (79,3,%), στο Λουξεμβούργο (68,1%) και στο Βέλγιο
(60,9%) και τα χαμηλότερα στη Βουλγαρία (27,1%), την Πολωνία (28,1%) και τη Λετονία (29,9%).

Το 84,1% των κυπριακών επιχειρήσεων με τεχνολογικές καινοτομικές δραστηριότητες ανέφεραν ότι η καινοτομία θεωρείτο υψηλής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των
αγαθών ή υπηρεσιών τους, το 76,1% για την αντικατάσταση
απηρχαιωμένων προϊόντων ή διαδικασιών, το 75,3% για τη
βελτίωση της παραγωγικής ευελιξίας τους, το 72,4% για την
αύξηση της ικανότητας παραγωγής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών, το 68,8% για τη διεύρυνση του φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών τους, το 64,2% για την είσοδο σε νέες
αγορές ή την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, το 50,4%
για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους, το 46,8% για τη μείωση του εργατικού κόστους
ανά παραγόμενη μονάδα, το 36,8% για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεών τους και το
36,3% για τη μείωση του κόστους για υλικά και ενέργεια ανά

παραγόμενη μονάδα.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις χωρίς καινοτομικές δραστηριότητες, ως κυριότεροι λόγοι που παρεμπόδισαν σε μεγάλο
βαθμό την καινοτομία ή επηρέασαν την απόφαση για τη μη
εφαρμογή καινοτομίας αναφέρθηκαν το πολύ υψηλό κόστος (48,0%), η έλλειψη οικονομικών πόρων στο εσωτερικό
της επιχείρησης (47,3%), η έλλειψη ζήτησης για καινοτομίες (43,3%), η ύπαρξη παλαιότερων καινοτομιών (43,2%), η
έλλειψη χρηματοδότησης από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης (41,3%), η αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόμα
αγαθά ή υπηρεσίες (39,2%) και άλλοι.
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.
cystat.gov.cy, στο στατιστικό θέμα «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Ενθαρρυντικά μηνύματα για την κυπριακή οικονομία
από την επίσκεψη του Παγκόσμιου Προέδρου της FIABCI

Θετικά μηνύματα για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας και για τον κλάδο των ακινήτων
προκύπτουν από την επίσκεψη του Παγκόσμιου Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI-International) κ. Flavio Gonzaga Nunes στην Κύπρο.
Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο κ.
Gonzaga τόνισε ότι «η Κύπρος έχει τις προοπτικές για να εισέλθει σε μια νέα περίοδο σταθερότητας και ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπως
ο τουρισμός, η αγορά ακινήτων και ασφαλώς ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος μπορεί να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας». Ο κ. Gonzaga είπε ότι
τον εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι παρά την οικονομική κρίση, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σταθερές. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «επείγει η λύση του προβλήματος χρηματοδότησης,
ώστε τομείς στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας να ανακάμψουν, συμπαρασύροντας και την
οικονομία του νησιού σε πορεία ανάπτυξης».
Από πλευράς του ο Πρόεδρος της FIABCI-Κύπρου κ. Λάκης Τοφαρίδης ανέφερε ότι «επισκέψεις σαν κι αυτές καταδεικνύουν ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των
ακινήτων συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον κόσμο. Εναπόκειται σε εμάς να μετατρέψουμε αυτό το ενδιαφέρον σε πραγματικές επενδύσεις. Σε δύσκολες
περιόδους, σαν κι αυτή που διανύουμε, χρειαζόμαστε τις επενδύσεις, για να αναχαιτίσουμε τις
επιπτώσεις της κρίσης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας μας». Χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική την επίσκεψη του κ. Gonzaga, είπε ότι αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της FIABCI-International να διευρύνει την παρουσία
της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος της Κύπρου θα
είναι καθοριστικός. Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο κ. Gonzaga συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, ενώ ξεναγήθηκε στη Λεμεσό και στην Πάφο, και
είχε επίσης συνάντηση με το Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουζιάτη, όπου επισκέφθηκε
σημαντικά έργα ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και η μαρίνα Λεμεσού. Συναντήθηκε επίσης, με
εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Νεάπολις, που είναι ακαδημαϊκό μέλος της FIABCI-Κύπρου.
Ο κ. Gonzaga παρακάθισε σε ειδική συνεδρία του Δ.Σ. της FIABCI-Κύπρου, και πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τους Προέδρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Κύπρου, με εκπροσώπους
της RICS Κύπρου, καθώς και με αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που είναι επίσης
ακαδημαϊκό μέλος της FIABCI-Κύπρου. Κατά τις συναντήσεις έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων για την κυπριακή αγορά ακινήτων και τις προοπτικές της.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI) προωθεί τη συνεργασία
και δικτύωση επαγγελματιών του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο. Διαθέτει 61 τοπικά τμήματα σε
48 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος η οποία είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας από
το 1976. Τα τακτικά μέλη της (ιδιώτες και εταιρείες) υπερβαίνουν τις 3,500, ενώ μέλη της είναι
επίσης 80 ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί σύνδεσμοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν γύρω στα δύο
εκατομμύρια επαγγελματίες, καθιστώντας την FIABCI τον πλέον αντιπροσωπευτικό οργανισμό
της κτηματικής βιομηχανίας παγκοσμίως.

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής
αιτήσεων για σχέδια εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς
καταναλωτές και κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής
σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων
παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.
Η απαίτηση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και
των εμποροβιομηχάνων που θέλουν
να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά
συστήματα ικανοποιείται και τους
δίδεται από τη ΡΑΕΚ ικανοποιητικός

χρόνος να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους. Η ΡΑΕΚ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το πιο πάνω
πρόγραμμα που προωθούν η ΡΑΕΚ
και η Κυβέρνηση γιατί η εφαρμογή
του θα επιφέρει σημαντική μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους
ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες
χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα
εφαρμοστεί η μέθοδος του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering),
για αρκετά χρόνια.
Το Σχέδιο θα έχει διευρυμένη εφαρμογή και το 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων
καθώς και τα έντυπα των σχετικών
αιτήσεων από την ιστοσελίδα της
ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy), της Αρχής
Ηλεκτρισμού (www.eac.com.cy) και
του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.
org.cy) ανάλογα.
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Φθινοπωρινές προβλέψεις Ε. Ένωσης για το 2013:

Σταδιακή ανάκαμψη, εξωτερικοί κίνδυνοι
Επισυνάπτονται οι προβλέψεις για την Κύπρο
Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν ενθαρρυντικά σημάδια
οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Μετά τη συρρίκνωσή της μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2013, η ευρωπαϊκή
οικονομία επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά το δεύτερο τρίμηνο, και το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την
ανοδική του πορεία το υπόλοιπο διάστημα του τρέχοντος
έτους.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αναμένεται οικονομική ανάπτυξη κατά 0,5% μεγαλύτερη σε σχέση με την ίδια περίοδο
το 2012 στην ΕΕ. Σε ετήσια βάση, η πραγματική αύξηση του
ΑΕΠ εκτιμάται ότι φέτος θα είναι 0,0 % στην ΕΕ και -0,4
% στην Ευρωζώνη. Στο μέλλον, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να επιταχυνθεί σταδιακά καθ’ όλον τον
χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, φθάνοντας το 2014 στο
1,4% στην ΕΕ και στο 1,1% στην Ευρωζώνη, και το 2015
στο 1,9% και στο 1,7%, αντιστοίχως.
Η εσωτερική και εξωτερική προσαρμογή στην Ευρώπη συνεχίζεται, υποβοηθούμενη σε πολλές περιπτώσεις από τις
σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών. Αυτό έχει βελτιώσει τις συνθήκες ώστε η
εγχώρια ζήτηση να καταστεί σταδιακά βασικός μοχλός της
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη
των δυσμενέστερων προοπτικών για τις αναδυόμενες οικονομίες αγοράς, η επιστροφή σε σταθερή ανάπτυξη θα είναι
μια βαθμιαία διαδικασία.
Ο Όλι Ρεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το
Ευρώ, δήλωσε σχετικά: «Υπάρχουν όλο και περισσότερες
ενδείξεις ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φθάσει σ’ ένα σημείο καμπής. Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ευρώπη έχουν θέσει τα
θεμέλια της ανάκαμψης. Είναι όμως νωρίς να διακηρύξουμε
τη νίκη μας: η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Γι’ αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για
τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.»
Κερδίζει δυναμική η σταδιακή ανάκαμψη
Οι συσσωρευμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες μειώνονται και αναμένεται συγκρατημένη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Ωστόσο, η υπό εξέλιξη δημοσιονομική προσαρμογή
σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να επηρεάζει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Ενώ η κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει βελτιωθεί σημαντικά και τα επιτόκια
για τις ευάλωτες χώρες έχουν μειωθεί, η θετική αυτή εξέλιξη
δεν έχει ακόμα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία,
καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών, με σημαντικές διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού
μεγέθους.
Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με προηγούμενες ανακάμψεις μετά από οικονομικές
κρίσεις. Καθώς υποχωρεί η ανάγκη απομόχλευσης, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί με αργό ρυθμό, χάρη
στην εκ νέου αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και την
ανάκαμψη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των γενικών όρων χρηματοδότησης και του οικονομικού κλίματος. Δεδομένης της

προόδου που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός
της δημοσιονομικής εξυγίανσης αναμένεται να επιβραδυνθεί
κατά την περίοδο που αφορούν οι προβλέψεις. Για το 2014
και το 2015, αναμένεται ότι η εγχώρια ζήτηση θα είναι ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης, ενώ αναμένεται μείωση των
ευρωπαϊκών εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ.
Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρουσιάζουν κατά κανόνα υστέρηση σε σχέση με τις εξελίξεις στο
ΑΕΠ κατά ένα εξάμηνο ή περισσότερο, η ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει μόνον
σταδιακά σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Φέτος, η ανεργία
παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες και
η απασχόληση εξακολούθησε να μειώνεται. Ωστόσο, κατά
τους τελευταίους μήνες οι συνθήκες στην αγορά εργασίας
άρχισαν να σταθεροποιούνται και έως το 2015 προβλέπεται συγκρατημένη μείωση της ανεργίας περίπου στο 10,7%
στην ΕΕ και στο 11,8% στην Ευρωζώνη, αν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των
χωρών.
Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει χαμηλός τόσο στην ΕΕ όσο και την Ευρωζώνη κατά την
περίοδο που αφορούν οι προβλέψεις, με τα ποσοστά να
βρίσκονται κοντά στο 1½%.
Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών στα ευάλωτα κράτη
μέλη παρουσιάζουν σημαντική και σταθερή βελτίωση τα
τελευταία έτη. Μετά τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών και την ενίσχυση των εξαγωγικών τους
τομέων, ορισμένα ευάλωτα κράτη μέλη αναμένεται να καταγράψουν πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών φέτος.
Χάρη στις αποφασιστικές προσπάθειες της αρχικής
περιόδου, η δημοσιονομική εξυγίανση θα ακολουθήσει
βραδύτερους ρυθμούς.
Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Το 2013, τα ονομαστικά δημοσιονομικά
ελλείμματα προβλέπεται να μειωθούν στο 3½% του ΑΕΠ
στην ΕΕ και στο 3% στην Ευρωζώνη, ενώ τα ποσοστά χρέους/ΑΕΠ θα φθάσουν σχεδόν το 90% στην ΕΕ και το 96%
στην Ευρωζώνη. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα,
δηλαδή το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, διορθωμένο
κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη κυκλικοί παράγοντες, καθώς και έκτακτα και λοιπά προσωρινά μέτρα, προβλέπεται ότι θα μειωθεί σημαντικά το 2013 κατά ποσοστό

ανώτερο του ½% του ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, κατόπιν των μέτρων εξυγίανσης που εφαρμόζονται
σε αρκετά κράτη μέλη. Σύμφωνα με τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2014 που ήταν διαθέσιμα πριν από την προθεσμία για την κατάρτιση των προβλέψεων, η βελτίωση αυτή
αναμένεται να συνεχιστεί το 2014, αλλά με πιο αργό ρυθμό.
Αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους
τους όσον αφορά τα διαρθρωτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση
του δημόσιου χρέους.
Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων σε επίπεδο
ΕΕ και κρατών μελών, η οποία θα στηρίξει την εν εξελίξει,
αναγκαία διαδικασία προσαρμογής και θα ενισχύσει τόσο το
αίσθημα εμπιστοσύνης όσο και τις οικονομικές συνθήκες.
Λόγω της εφαρμογής μιας αποφασιστικής πολιτικής, οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα του ευρώ που σχετίζονται με την
κρίση δημόσιου χρέους έχουν εξαλειφθεί. Οι κίνδυνοι που
έχουν ανακύψει συνδέονται περισσότερο με την πιθανότητα οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία
έτη να αποδώσουν περαιτέρω θετικά αποτελέσματα ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, παρόλο που η αβεβαιότητα έχει μειωθεί, εξακολουθεί να είναι υψηλή και υπάρχει
κίνδυνος να εξακολουθήσει να αποτελεί τροχοπέδη για την
ανάπτυξη. Παραμένει ο κίνδυνος ότι τυχόν διολίσθηση της
πολιτικής θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα και να
αναζωπυρώσει τις οικονομικές πιέσεις, ενώ οι κίνδυνοι αρνητικών εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/economy_ﬁnance/eu/forecasts/2013_
autumn_forecast_en.htm
Contacts :
Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)
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Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ: Διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε θέσπιση νέας τυποποιημένης
δήλωσης ΦΠΑ η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σκοπός
αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία
για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών
υπηρεσιών σε όλη την Ένωση. Η πρόταση αντικατοπτρίζει
πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία
και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο
πρόσφατο πρόγραμμα REFIT σχετικά με την απλούστευση των
κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις (IP/13/891). Η Επιτροπή προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο
κανόνων όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από
τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο
τις υποβάλλουν. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ – η οποία θα
αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις ΦΠΑ– θα διασφαλίζει ότι
θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός
των ίδιων προθεσμιών σε όλη την ΕΕ. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με απλούστερες διαδικασίες είναι ευκολότερο να επιτευχθεί και να ελεγχθεί, η σημερινή πρόταση αναμένεται επίσης
να συμβάλει στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
περί ΦΠΑ και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα.
Ο επίτροπος Φορολογίας Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά:
«Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ είναι επωφελής για όλους. Οι
επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε απλούστερες διαδικασίες, μειωμένο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία. Οι κυβερνήσεις θα
διαθέτουν ένα νέο εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τον ΦΠΑ και θα αυξήσει τα έσοδά τους. Με τη σημερινή πρόταση, επομένως, εκπληρώνουμε
τη δέσμευσή μας αφενός για δημιουργία ενιαίας αγοράς φιλικής
προς τις επιχειρήσεις και αφετέρου για βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης στην ΕΕ.»
Κάθε χρόνο, 150 εκατομμύρια δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται
από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, οι

ζητούμενες πληροφορίες, η μορφή των εθνικών εντύπων και
οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ποικίλλουν σημαντικά
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις ΦΠΑ για διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες
αποτελούν μια περίπλοκη, δαπανηρή και επαχθή διαδικασία.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα
κράτη μέλη διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τη δυσκολία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ΦΠΑ, λόγω της πολυπλοκότητας της
διαδικασίας.
Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ που προτείνεται απλουστεύει τις
πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις στις
φορολογικές αρχές. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο 5 πεδία
που θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα τυποποιημένα στοιχεία, με την προϋπόθεση όμως τα
προς συμπλήρωση πεδία να μην υπερβαίνουν τα 26. Αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση,
όπου ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν τη συμπλήρωση μέχρι και
100 διαφορετικών πεδίων.
Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ μία
φορά το μήνα, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μία φορά το
τρίμηνο. Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικής ετήσιας
δήλωσης ΦΠΑ, την οποία ζητούν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη,
αναμένεται να καταργηθεί. Η πρόταση ενθαρρύνει επίσης την
ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα
επιτρέπεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε όλη την Ένωση.
Αυτή η σημαντική απλούστευση της διαδικασίας για τις δηλώσεις ΦΠΑ συμβάλλει στην τήρηση των γενικότερων δεσμεύσεων της Επιτροπής για μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και
εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει επίσης
σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πιο
θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του
ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508). Ο ΦΠΑ αντιστοιχεί στο 21 % περίπου

των εσόδων των κρατών μελών. Όμως, το 2011 δεν μπόρεσαν
να εισπραχθούν 193 εκατ. ευρώ (βλ. IP/13/844). Δημιουργώντας ένα ευκολότερο σύστημα τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τις υπηρεσίες, η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ
μπορεί να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η σημερινή πρόταση θα
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημοσιονομική εξυγίανση
σε όλη την ΕΕ προς όφελος των δημόσιων ταμείων.
Ιστορικό
Το Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το μέλλον του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508). Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να
διέπουν το νέο καθεστώς ΦΠΑ, τα οποία θα το κάνουν απλούστερο, αποτελεσματικότερο και ανθεκτικότερο έναντι της απάτης, και θα το προσαρμόσουν καλύτερα στην ενιαία αγορά.
Η ιδέα μιας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ έχει προωθηθεί από
την ομάδα υψηλού επιπέδου για τον διοικητικό φόρτο. Στο
πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επιβεβαιώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον και η στήριξη των επιχειρήσεων για την πρωτοβουλία
αυτή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την έξυπνη νομοθεσία
(IP/10/1296) η οδηγία ΦΠΑ, και η δήλωση ΦΠΑ ειδικότερα,
αποτελεί τη δεύτερη επαχθέστερη νομοθετική πράξη της ΕΕ.
Η σημερινή πρόταση σκοπεύει να διορθώσει αυτή την κατάσταση.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Η πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_
documents/legislation_proposed/index_en.htm
Ιστοσελίδα του επιτρόπου Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης Άλγκιρντας Σεμετά:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_
en.htm
Ο επίτροπος Άλγκιρντας Σεμετά στο Twitter

Προβολή της Κύπρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η κοινή προσπάθεια του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
για προβολή της Κύπρου ως αξιόλογο Κέντρο
Υπηρεσιών συνεχίστηκε με τη διοργάνωση δύο
Επιχειρηματικών Φόρουμ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.
Η όλη διοργάνωση έγινε με τη στήριξη του
επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Χωρών
Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου
που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στο Ντουμπάι και με
τη βοήθεια των Εμπορικών Επιμελητηρίων του
Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι.
Και τα δύο Φόρα πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και έδωσαν την ευκαιρία στους επιχειρηματίες του Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες επενδύσεων στον
τόπο μας καθώς και για συνεργασίες μεταξύ
του επιχειρηματικού κόσμου.
Η μεγάλη συμμετοχή Αράβων επιχειρηματιών
στα φόρα κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον για
ανάπτυξη συνεργασιών με την Κύπρο και επέ-

κταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω της Κύπρου προς τις χώρες της
Ευρώπης αλλά και της γύρω περιοχής.
Οι παρουσιάσεις περιελάμβαναν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου για τους ξένους επενδυτές,

την ίδρυση κυπριακών εταιρειών, προβολή της
Κύπρου ως προορισμός ιατρικού τουρισμού, οι
ευκαιρίες που προσφέρονται για αγορές στον
τομέα των ακινήτων, η πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών, και γενικότερα για επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.

10

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αποκατάσταση ρευστότητας και αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ
για στήριξη παραγωγικών δυνάμενων ιδιωτικής πρωτοβουλίας
Η αποκατάσταση της ρευστότητας,
η άμεση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, η πάταξη της διαπλοκής
και η αποφασιστική μεταρρύθμιση
της δημόσιας διοίκησης ήταν τα βασικά θέματα που κυριάρχησαν στον
απευθείας διάλογο με τους πολίτες
του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη
Γεωργιάδη και του Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο κ. Γιώργου
Μαρκοπουλιώτη, που έγινε στο Σπίτι
της ΕΕ στη Λευκωσία στις 22 Οκτωβρίου.
Η δημόσια συζήτηση με τίτλο «Το
σχέδιο για την ανάκαμψη: ΠΩΣ, ΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;» πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων του
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013,
που οργανώνουν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο,
η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ.
Ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε ως
κορυφαίες προκλήσεις για την ανάκαμψη, τη μεταρρύθμιση του κράτους για να προσφέρει υπηρεσίες
ανταποδοτικές προς τον πολίτη, τον
ορθολογισμό στις δημόσιες δαπάνες,
αλλά και την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας που, όπως τόνισε, θα
φέρουν την ανάπτυξη. Στο ερώτημα
πότε θα έρθει η ανάκαμψη, ο Χ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «δεν υπάρχει
γρήγορη και εύκολη λύση στο ζήτημα
της ρευστότητας, αλλά ούτε και στο
ζήτημα της αποτελεσματικότητας του
κράτους που θα χρειαστεί σταδιακή
προσαρμογή στις μεταρρυθμίσεις».
Τόνισε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνηση εί-

Πορίσματα δημόσιας συζήτησης για το σχέδιο για
ανάκαμψη: ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;
ναι αποφασισμένη να προχωρήσει και
ότι το μεταρρυθμιστικό έργο θα κριθεί
από το αποτέλεσμα που θα υπάρξει
τα επόμενα χρόνια. Αναφερόμενος
στις κριτικές που γίνονται σε σχέση με
το περιεχόμενο του Μνημονίου, ο κ.
Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχουν σημεία
βάσιμης κριτικής, αλλά στην πράξη
το περιεχόμενο του Μνημονίου είναι
ένα επιτακτικό μεταρρυθμιστικό και
εκσυγχρονισμό πρόγραμμα για την
κυπριακή πολιτεία.
Ο κ. Μαρκοπουλιώτης έθεσε το πλαίσιο της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για στήριξη της δύσκολης
προσπάθειας ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Τόνισε ότι οι κριτι-

κές για τον τρόπο που λήφθηκαν οι
αποφάσεις του Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο είναι προς συζήτηση,
αλλά αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητείται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία είναι η μόνη που εξασφαλίζει το
οικονομικό πρόγραμμα σταθεροποίησης της Κύπρου και επιστροφής στην
ανάπτυξη.
Tο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το Μνημόνιο, είπε ο κ. Μαρκοπουλιώτης, δεν είναι η πηγή του
κακού και δεν αποτελεί ούτε την αιτία
ούτε την αφορμή των προβλημάτων
της Κύπρου. Ακριβώς το αντίθετο.
Το μνημόνιο είναι το βασικό όχημα
για την επανεκκίνηση της κυπριακής

οικονομίας, σημείωσε.
Ο κ. Μαρκοπουλιώτης τόνισε περαιτέρω τη σημασία αξιοποίησης των
ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης
απορροφητικότητα, τόσο για το 2013
όσο και για την προετοιμασία των έργων της νέας 7ετούς προγραμματικής
περιόδου. Επεσήμανε ότι προς αυτή
την κατεύθυνση η ΕΕ ήδη αποφάσισε
να προσφέρει το 95% των κονδυλίων
και, ελλείψει εθνικών πόρων, η Κύπρος πρέπει να τα αξιοποιήσει άμεσα
και γρήγορα.
Στην τοποθέτησή της η κ. Αλεξάνδρα
Ατταλίδου, Αν. Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ΕΚ) στην Κύπρο, αναφέρθηκε στις
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες από
πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ούτως ώστε η ΕΕ να λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και να μπει σε πορεία ανάκαμψης.
Στόχος του ΕΚ, υπογράμμισε, είναι
η θωράκισή της ΕΕ από μελλοντικές
χρηματοοικονομικές κρίσεις, η ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών της και η
οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ τους.
Υπενθύμισε, επίσης, την προσήλωση του ΕΚ στην κοινοτική μέθοδο,
δηλαδή τη δημοκρατική διαδικασία
συναπόφασης από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης σε αντιδιαστολή με
τις αποφάσεις του διακυβερνητικού
Eurogroup, καλώντας τους πολίτες
να δώσουν ισχυρή λαϊκή εντολή στο
ΕΚ στις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 25
Μαΐου 2014, αν επιθυμούν να έχουν
τον πρώτο λόγο σχετικά με τους τρόπους ανάκαμψης που αρμόζουν στην
ευρωπαϊκή κοινωνία σήμερα.

Η Υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε χώρους εργασίας και
ενημερώθηκε για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
Ζέτα Αιμιλιανίδου επισκέφθηκε σήμερα χώρους εργασίας εργοστασίων και εταιρειών και
ενημερώθηκε για τα συστήματα ασφαλείας
που διαθέτουν και τα σχέδια δράσης που υλοποιούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας και
υγείας των εργαζομένων.
Σε δηλώσεις της κατά την επίσκεψη στους
χώρους εργασίας, η κα Υπουργός ανέφερε:
«Ανεξάρτητα της οικονομικής κρίσης, των περισυλλογών και των προβλημάτων που αντι-

μετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει
στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε εκπτώσεις.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ασφάλειας και Υγείας έχουμε θέσει ως στόχο
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να συνεχίσει
όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να είμαστε
βέβαιοι ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έχει
οποιοδήποτε πρόβλημα στην εργασία του.
Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες και τα
εργοστάσια να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα
γιατί η ζωή των εργαζομένων, η ασφάλεια τους

είναι πολύ σημαντική. Είναι το πολυτιμότερο
αγαθό. Βασικός και διαχρονικός στόχος του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων, είναι η συνεχής και σταθερή βελτίωση
των επιπέδων ασφάλειας και υγείας σε όλους
τους χώρους εργασίας.
Το Υπουργείο δίνει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με
άλλους φορείς και ιδιαίτερα με όλους τους εργαζομένους, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα στην υλοποίηση αυτού του στόχου».
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Η δυναμική τουριστική περίοδος δίνει στην Ευρώπη
οικονομική ώθηση και προσφέρει θέσεις εργασίας
Παρά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5%
το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα καλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (+9%) και στη
Νότια Ευρώπη και τις ακτές της Μεσογείου (+6%) . Η Ισπανία
παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων και ακολουθούν η
Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα και το ΗΒ,
ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λιθουανία, η
Σλοβακία και η Λετονία έχουν σημειώσει, επίσης, πολύ μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες στον τομέα
του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που μπορεί να
δώσει μια ανακούφιση στα 26 εκατ. ανέργων της Ευρώπης.
Οι θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού είναι ιδιαίτερα
ελκυστικές για τους νέους, το ποσοστό ανεργίας των οποίων
ανέρχεται στο 23,5% (σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, αγγίζει
το απίστευτο ποσοστό του 50%).
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας στον τομέα
του τουρισμού, πολλές φορές οι δυνητικοί εργοδότες δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν τους ειδικευμένους εργαζόμενους
σε όλη την Ευρώπη και αντίστροφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συμβάλει στο συνδυασμό απασχόλησης και
κινητικότητας στην Ευρώπη, έθεσε σε λειτουργία το EURES
που αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή πύλη στο διαδίκτυο
για αναζήτηση θέσεων εργασίας και η οποία έχει πολλές προσφορές στον τομέα του τουρισμού. Σύντομα η πύλη αυτή θα
προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ειδικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται από τον τουριστικό τομέα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani,
επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Σήμερα εορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα
τουρισμού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με την ευκαιρία αυτή έχω
να παρουσιάσω θετικά στοιχεία για το πρώτο ήμισυ αυτής της
τουριστικής περιόδου, και μάλιστα τη στιγμή που τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπα με πολύ
υψηλά ποσοστά ανεργίας και οικονομικές δυσκολίες. Ο τουρισμός βρισκόταν πάντοτε ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητές μου, καθώς είναι τομέας στον οποίο απασχολούνται γύρω
στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι και συνδέεται με άλλους πολύ
βασικούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, η εστίαση, η μόδα, οι
κατασκευές και οι μεταφορές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις
προσπάθειες ώστε ο τομέας του τουρισμού να εξακολουθήσει
να ανθεί στην Ευρώπη.
Η πρωτοβουλία μας για την απλοποίηση των θεωρήσεων, που
αποσκοπεί στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών από
τις αναδυόμενες οικονομίες, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα
τρόπου συνεργασίας για την άρση των πολιτικών και διοικητικών φραγμών, ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.»

Aπλοποίηση των θεωρήσεων για προσέλκυση
ακόμη περισσότερων τουριστών
Επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού στον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια επανεξέταση του κώδικα θεωρήσεων μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος της είναι
η απλοποίηση και η βελτίωση των διαδικασιών θεωρήσεων, ιδίως για τους τουρίστες που προέρχονται
από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό
επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Ρώσων και των Κινέζων
επισκεπτών της ΕΕ έχει διπλασιαστεί, οι δε ροές από την Ινδία αυξάνονται επίσης ραγδαία. Ωστόσο,
πολλοί δυνητικοί ταξιδιώτες από χώρες εκτός της ΕΕ έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα εμπόδια όσον
αφορά τη θεώρηση, όταν αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη. Η νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εξάλειψη των επίπονων διαδικασιών των θεωρήσεων και στην προσέλκυση
περισσότερων ξένων τουριστών για τα βουνά, τις πόλεις και τις ακτές της Ευρώπης.

Ασφάλεια και υγεία στις μικρές επιχειρήσεις
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Το να τραυματιστεί κάποιος ή να αρρω- Η δική σας επιχείρηση δράση για την πρόληψή τους. Η φροντίδα για τη διασφάλιση
στήσει εξαιτίας της εργασίας του σίγουασφάλειας και της υγείας στην εργασία δεν χρειάζεται
είναι δική σας υπόθεση της
ρα δεν αποτελεί ευχάριστη σκέψη. Στην
να είναι πολυέξοδη , πολύπλοκη ή χρονοβόρα. Στην πραγπραγματικότητα όμως κάθε τριάμισι λε- όμως εμείς μπορούμε ματικότητα, ασφαλέστερες μέθοδοι εργασίας μπορεί συχνά
πτά, κάποιος πεθαίνει στην Ευρωπαϊκή να σας βοηθήσουμε να να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και κατ’ επέκταση
Ένωση λόγω αιτιών που σχετίζονται με την
πιο οικονομικές. Και το σημαντικότερο είναι ότι όχι μόνο
τη φροντίζετε!
εργασία. Αυτό σημαίνει σχεδόν 167.000
μπορεί να συμβάλλουν στην μείωση των ατυχημάτων και
θάνατοι ετησίως είτε λόγω εργατικών
των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία αλλά μπορεί
ατυχημάτων (7.500) είτε λόγω ασθενειών που σχετίζονται με την ακόμη και να σώσουν ζωές. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
εργασία όπως ο καρκίνος ή η νόσος του κατωτέρου αναπνευστι- για σας, κυρίως αν είστε υπεύθυνος για κάποιου είδους εργασίες,
κού συστήματος (159.500). Επιπλέον, ακόμη περισσότερα είναι για παράδειγμα, εάν εσείς ο ίδιος απασχολείτε εργαζόμενους ως
τα ατυχήματα και οι ασθένειες που δεν οδηγούν στον θάνατο αλλά εργοδότης και αυτό γιατί έχετε νομικές ευθύνες.
ευθύνονται να αναπηρίες και ανικανότητα προς εργασία. Το λάθος Χρήσιμες επαφές:
είναι ότι πιστεύουμε πως τέτοιου είδους γεγονότα συμβαίνουν μόνο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
στους άλλους και ότι δεν θα συμβούν ποτέ στον δικό μας εργασια- Εργασία
κό χώρο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Τα γεγονότα αυτά θα http://osha.europa.eu
μπορούσε να μην είχαν συμβεί αν εκ των προτέρων είχε λειτουργή- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
σει ένας στοιχειώδης τρόπος σκέψης και αν είχε αναληφθεί κάποια http://www.mlsi.gov.cy/dli
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Στα ευρωπαϊκά
αεροδρόμια σημειώθηκε
αυξημένη κίνηση
Η ανοδική τάση επιβεβαιώνεται και από
βασικούς δείκτες του τομέα των αερομεταφορών: τα ταξίδια σε ευρωπαϊκά
δρομολόγια αυξήθηκαν με ελαφρώς
ταχύτερο ρυθμό το 2013 συγκριτικά
με την προηγούμενη χρονιά. Για παράδειγμα, σχεδόν 2 εκατομμύρια ξένοι
επισκέπτες προσγειώθηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου, γεγονός
που ενίσχυσε τη μεσογειακή αυτή χώρα
η οποία αγωνίζεται να ορθοποδήσει από
την οικονομική κρίση. Επίσης, το αεροδρόμιο της Μάλτας γνώρισε τον καλύτερο μήνα όλων των εποχών: μόνο τον
Αύγουστο πέρασαν από το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού 500 000 επιβάτες .

Πρωταθλήτριες απ’ όλες τις
περιφέρειες της Ευρώπης
Μεταξύ των χωρών της Μεσογείου
πρώτη το 2013 ήρθε η Ισπανία με 34
εκατομμύρια τουρίστες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο και 4% αύξηση
στις διεθνείς αφίξεις συγκριτικά με την
περασμένη χρονιά . Στην Ελλάδα, η
οποία φιλοξένησε γύρω στα 7 εκατομμύρια τουρίστες σε διάστημα επτά μηνών, ο τουρισμός αυξήθηκε κατά 9,2%.
Η Μάλτα και η Πορτογαλία, επίσης,
ανέφεραν ισχυρή αύξηση με ποσοστά
+10% και +8% αντίστοιχα. Στη Βόρεια
Ευρώπη τα αποτελέσματα ήταν επίσης
καλά, αλλά πιο περιορισμένα (+3%),
με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο στο
οποίο καταγράφηκε αύξηση 4% στις διεθνείς αφίξεις έπειτα από τους θερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της
Γαλλίας από όλον τον κόσμο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αντιστάθμισε τη μείωση του αριθμού των εσωτερικών τουριστών. Πρωταθλήτριες στην
Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη
ήταν η Σλοβακία (+19%), η Λετονία
(+11%) και η Λιθουανία (+9%). Πολλά
υποσχόμενα είναι και τα αποτελέσματα από το νέο κράτος μέλος της ΕΕ,
την Κροατία. Στη χώρα αυτή σημειώθηκε αύξηση 5,4% στις διεθνείς αφίξεις
και 3,3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2012. Μόνο
κατά τον μήνα Αύγουστο, οι αφίξεις
που καταγράφηκαν στην Κροατία ήταν
κατά 10% περισσότερες από τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς. Λιγότερο ικανοποιητικά είναι τα στοιχεία από
την Κύπρο, όπου οι αφίξεις τουριστών
μειώθηκαν κατά 5,8% στην περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013. Αυτά τα νέα
στοιχεία από το Βαρόμετρο Παγκόσμιου Τουρισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τους εθνικούς
οργανισμούς τουρισμού και τις εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνουν
τα αποτελέσματα της έρευνας του
Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου για την
στάση των Ευρωπαίων έναντι του τουρισμού (IP/13/200) και συμβαδίζουν με
τα αποτελέσματα για τη χειμερινή και
την εαρινή περίοδο που έδειχναν θετικές τάσεις για τον τουρισμό στις αρχές
του τρέχοντος έτους.
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Με πρωτοβουλία της ΚΟΓΕΕ διοργανώθηκε
ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές
Πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο ημερίδα για τις
νέες τεχνολογίες από την Ευρωπαία Επίτροπο κα
Ανδρούλα Βασιλείου και την Κυπριακή Ομοσπονδία
Γυναικών Επιχειρηματιών ΚΟΓΕΕ σε συνεργασία με
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο:
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
της ΚΟΓΕΕ στα πλαίσια των πολυσήμαντων δραστηριοτήτων της.

Τονίστηκε στην ημερίδα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία και η δυσμενής κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο τόπος έχουν δημιουργήσει
για μας ένα μονόδρομο: Να επανεκκινήσουμε την
οικονομία και σταδιακά να επαναφέρουμε συνθήκες ευημερίας. Δηλαδή, μέσα σε ένα περιβάλλον
σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού καλούμαστε να
φέρουμε τα κάτω πάνω.
Ο μοναδικός ίσως τρόπος να πετύχουμε είναι να
μάθουμε να κάνουμε περισσότερα, με λιγότερα
μέσα και με λιγότερους πόρους και να βρούμε
καινοτόμες λύσεις. Και ο τρόπος είναι απλός: Να
χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως κινητήριο
μοχλό ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Δυστυχώς
όμως η Κύπρος έχει μείνει πίσω και πρέπει να καταβάλουμε επίπονες και συντονισμένες προσπάθειες για να τα καταφέρουμε, να δημιουργήσουμε
τις απαραίτητες εθνικές υποδομές, οι οποίες θα
μπορέσουν να υποστηρίξουν μια μακροπρόθεσμη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Επιβάλλεται να μεταρρυθμίσουμε την κρατική μηχανή, ώστε αυτή να λειτουργεί πιο οικονομικά, πιο
αποδοτικά και να εξυπηρετεί όχι να ταλαιπωρεί τον
πολίτη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ηλεκτρονική
κυβέρνηση και διακυβέρνηση, δηλαδή η Κυβέρνηση
να λειτουργεί η ίδια ψηφιακά και να παρέχει όλες τις
υπηρεσίες της στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
διαδικτυακά, απλοποιώντας ταυτόχρονα και τις διαδικασίες της.
Σε χαιρετισμό του στην ημερίδα ο ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Δρ. Στέλιος Χειμώνας αναφέρθηκε στο παράδειγμα
των αρχείων των κυβερνητικών υπηρεσιών. Σήμερα
είπε λειτουργούν περίπου 500 κυβερνητικά κτίρια τα
οποία στεγάζουν τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και η κάθε μια λειτουργεί το δικό της αρχείο. Δηλαδή απασχολούνται ορισμένες χιλιάδες υπάλληλοι.
Οι υπηρεσίες στις οποίες λειτουργεί το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου μπορούν να μετρηθούν
στα δάκτυλα μας. Αν το αρχείο της Κυβέρνησης
μετατραπεί σε ηλεκτρονικό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες υπολογιστικού σύννεφου (cloud computing),
θα μπορούσε να λειτουργήσει με μερικές δεκάδες
λειτουργούς Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με μικρό αριθμό γραμματειακού
προσωπικού. Αυτό σημαίνει μείωση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων κατά μερικές χιλιάδες. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος μείωσης του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων: με χρήση της τεχνολογίας, με
εκσυγχρονισμό - όχι με αφυπηρετήσεις χωρίς αντικατάσταση και διατηρώντας ταυτόχρονα τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας που οδηγεί σε αποψίλωση
των υπηρεσιών. Επίσης, αν η κυβέρνηση μειώσει τον
διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις, συναλλασσόμενη

μαζί τους ηλεκτρονικά και απλοποιώντας τις σημερινές γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες,
μπορούν να προκύψουν εξοικονομήσεις για τις επιχειρήσεις της τάξης των 700 εκ. ευρώ τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε πόσο θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων μας.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό του τουρισμού, ένα
τομέα από τον οποίο έχουμε μεγάλες προσδοκίες για
ανάκαμψη. Με την οικονομική κρίση, και τις μειωμένες οικονομικές δυνατότητες του κόσμου για διακοπές, η τουριστική βιομηχανία έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική. Σήμερα ξοδεύουμε τεράστια κονδύλια
στην προβολή. Οι μέθοδοι προβολής είναι αυτοί που
χρησιμοποιούσαμε πάντα. Δεν έχουμε αξιοποιήσει
τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουμε
τον τουρισμό μας. Αυτά παρέχουν άμεση και δωρεάν
προβολή του τουριστικού μας προϊόντος. Επίσης δεν
έχουμε ψηφιοποιήσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μας, που θα καταστήσει δυνατή την προβολή
πτυχών του τουριστικού μας προϊόντος που δεν είναι
ευρέως γνωστές στους ξένους.
Αυτά τα παραδείγματα μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το κλειδί της επιτυχίας για ανάκαμψη
και βιώσιμη ανάπτυξη είναι η χρήση της τεχνολογίας.
Και φυσικά δεν είναι αρκετό να επενδύσουμε μόνο
στα πληροφοριακά συστήματα. Θα πρέπει και το
ανθρώπινο δυναμικό μας να διαθέτει τις δεξιότητες
που απαιτούνται για να μπορέσει να αξιοποιήσει την
τεχνολογία.
Ο Δρ Χειμώνας ανάφερε ότι υπολογίζεται ότι μέχρι
το 2015 θα υπάρχουν 900,000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το
90% των θέσεων εργασίας μέχρι το 2015 θα απαιτούν κάποιου είδους ψηφιακές δεξιότητες.
Σε μια μελέτη που έγινε στην Ιταλία, αναφέρεται ότι
άτομα με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ηλικίας 50 – 64
ετών έχουν 20% περισσότερες πιθανότητες να είναι
άνεργοι σε σχέση με άτομα με ψηφιακές δεξιότητες.
Στις 1,000 γυναίκες αποφοίτους πανεπιστημίου μόνο
29 αποφοιτούν στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σύγκριση με 95
άνδρες, ενώ μόνο τέσσερις από αυτές θα εργαστούν
στον τομέα.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παρουσία στο διαδίκτυο αναπτύσσονται με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
Για κάθε δυο θέσεις εργασίας που καταστρέφει η
χρήση των ΤΠΕ, δημιουργούνται πέντε νέες θέσεις
εργασίας.

Το 2011, επί συνόλου 1,040 Κύπριων πτυχιακών φοιτητών σε Κύπρο και εξωτερικό, 777 ήταν άνδρες και
263 ήταν γυναίκες.
Στην Κύπρο το ποσοστό ατόμων με βασικές δεξιότητες το 2012 ήταν 11% σε σχέση με 16% που ήταν
ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό
αυτό μας δίνει την τρίτη από το τέλος θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η Κύπρος έχει καλύτερες
επιδόσεις στο ποσοστό ατόμων με ενδιάμεσες και
προηγμένες βασικές δεξιότητες.
Το 36,3% του πληθυσμού της Κύπρου δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο σε σχέση με το 23%
που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν ποιος είναι ο μονόδρομος
μας, η Κύπρος επιβάλλεται να πορευθεί με γρηγορότερα βήματα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και της χρήσης της τεχνολογίας. Σε αυτή
την προσπάθεια, αν θέλουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο όλο το δυναμικό
της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να
συμμετέχουν στο ίδιο ποσοστό και στον ίδιο βαθμό
με τους άνδρες. Και σ’ αυτό τον τομέα πρέπει να
δώσουμε έμφαση. Η αρμόδια Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ψηφιακή Ατζέντα κα Neelie
Kroes είπε ότι «Digital women are worth more than
diamonds».
Για το θεσμό του Ψηφιακού Πρωταθλητή, ο οποίος
είναι ένας νέος θεσμός τόσο στην Κύπρο όσο και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για επιτάχυνση της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, αποφάσισε να
προωθήσει τον θεσμό του ψηφιακού πρωταθλητή σε
όλα τα κράτη μέλη.
Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής κάθε χώρας έχει ως αποστολή την προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής με
έμφαση στον τομέα εργασίας, στην ψηφιακή ενσωμάτωση και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω της ενεργοποίησης όλων των σχετικών
φορέων της βιομηχανίας και του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε το Δρα Χειμώνα σ’
αυτή τη θέση στις 30 Οκτωβρίου 2012 με την εντολή
ως Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου να δώσει
περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση του βασικού στόχου της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής «to get
everybody digital».
Μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του ως Ψηφιακός Πρωταθλητής και σε συνεργασία με διάφορους
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, συνεισφέρουμε και εμείς το λιθαράκι μας, ώστε η κυπριακή κοινωνία να αποκομίσει τα οφέλη που προσφέρει η ευρεία
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, προωθώντας μια
σειρά από δράσεις τις οποίες θα αναφέρω επιγραμματικά:
• Διασυνδέοντας την Ύπαιθρο
• Κοινωνική Ενσωμάτωση των Αναπήρων
• Διοργάνωση Διαγωνισμού Καινοτομίας στον τομέα
των ΤΠΕ (ειδικό βραβείο/υποτροφία για την καλύτερη γυναικεία συμμετοχή)
• Αξιολόγηση Χάσματος Επαγγελματιών ΤΠΕ
• Cyprus Wikipedia
• Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη
μαθητευόμενων της νέας σύγχρονης μαθητείας
2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ),
ως ο Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει
τη δεύτερη πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για
Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας
Σύγχρονης Μαθητείας». Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου
2014 στο Κέντρο Παραγωγικότητας. Η
περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών
μπορεί να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, νοουμένου ότι ο αιτητής
πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ
και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση
Μαθητείας.
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον
Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή», κάτω από τον Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα»
του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια
Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης».
Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου
Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση
και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας
μέσω της διευκόλυνσης της πρόσληψης
μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης
Μαθητείας (ΝΣΜ) από Εργοδότες που
διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα των μαθητευομένων και
της παροχής σ’ αυτούς επαγγελματικής
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα συμφωνείται
μεταξύ του Εργοδότη, του οικείου επιθεωρητή και του μαθητευομένου.
Η υλοποίηση του Σχεδίου θα γίνεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται οι
αρχές της Ισότητας των δύο φύλων και
της μη Διάκρισης (περιλαμβανομένης της
προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες)
εξαιτίας φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού.
Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες
που συμμετέχουν σ’ αυτό με τρείς τρόπους:
α) Με το 10% του μηνιαίου μισθού του
στελέχους της επιχείρησης που θα
επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, με μέγιστο ύψος €171
μηνιαίως.
Σε περίπτωση πρόσληψης πέραν του
ενός μαθητευομένου από τον ίδιο Εργοδότη, η οικονομική βοήθεια μπορεί να
ανέλθει μέχρι 15% του μισθού του στελέχους, με μέγιστο ύψος €257 μηνιαίως.
Νοείται ότι σε περίπτωση πρόσληψης
πέραν του ενός μαθητευομένου από τον
ίδιο Εργοδότη με χρησιμοποίηση δεύτε-

ρου στελέχους ως εκπαιδευτή, το ποσό
της επιδότησης ανέρχεται στο 10% του
μισθού του κάθε στελέχους.
Σε περίπτωση που το στέλεχος της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την
ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευόμενου ανήκει στην
κατηγορία του αυτοτελώς εργαζόμενου προσώπου τότε η επιχορήγηση θα
γίνεται πάνω στο ποσό των αποδοχών
που καταβάλλει εισφορές (τεκμαρτές
ή πραγματικές) οι οποίες καθορίζονται
από την επαγγελματική κατηγορία στην
οποία εντάσσεται.
β) Με ημερήσιο χορήγημα σε σχέση με
το μισθό του μαθητευομένου για τις
ημέρες φοίτησής του στην Τεχνική
Σχολή ή στο ΚΕΠΑ ή/και σε άλλο
χώρο λειτουργίας της ΝΣΜ, στο
επίπεδο του Κεντρικού Κορμού της
ΝΣΜ (2 μέρες τη βδομάδα για τους
πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητευομένους και 1 μέρα τη βδομάδα
για τους τριτοετείς). Το ημερήσιο
χορήγημα που αντιστοιχεί σε κάθε
ειδικότητα για το σχολικό έτος 20132014 θα καταβάλλεται με βάση το
Παρουσιολόγιο που τηρείται για το
μαθητευόμενο στους πιο πάνω χώρους λειτουργίας της ΝΣΜ, στο
επίπεδο του Κεντρικού Κορμού της
ΝΣΜ, το οποίο υποβάλλεται στον
ΦΔ κάθε μήνα και κοινοποιείται στον
εργοδότη. Σε περίπτωση απουσίας
του μαθητευόμενου από τις διδακτικές περιόδους φοίτησής του που δεν
οφείλεται σε πιστοποιημένη ασθένεια, θα αποκόπτεται το ποσό ανά
διδακτική περίοδο που αντιστοιχεί
στο ημερήσιο χορήγημα της κάθε ειδικότητας.
γ) Με ολόκληρη τη συνεισφορά που βα-

ραίνει τον Εργοδότη για την εισφορά
του στα διάφορα Ταμεία για το μαθητευόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, δηλαδή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικό Ταμείο Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών,
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού,
Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Ταμείο
Κοινωνικής Συνοχής. Το Σχέδιο συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν
όλοι οι Εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν μαθητευομένους της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας σε θέσεις συναφείς με την
ειδικότητα που οι μαθητευόμενοι έχουν
επιλέξει και παρέχουν σ’ αυτούς ικανοποιητική ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
Προσφερόμενες Ειδικότητες
Για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014
προσφέρεται η ειδικότητα Μηχανικής
Αυτοκίνητων στους χώρους λειτουργίας του Κεντρικού Κορμού της ΝΣΜ
σε Λευκωσία και Λεμεσό. Ενδέχεται να
προσφερθεί και η ειδικότητα της κομμωτικής.
Προϋπολογισμός Σχεδίου
Ο προϋπολογισμός της δεύτερης πρόσκλησης για την περίοδο Σεπτεμβρίου
2013 – Ιουλίου 2014 ανέρχεται στις
€900,000. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2012-2015 για την
εφαρμογή του Σχεδίου ανέρχεται στα
€2.649.114.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Για τη σχολική χρονιά 2013-14 η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί
να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και
είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μαθητείας μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2014.
Έντυπα, Πληροφορίες και Επικοινωνία
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε
με απευθείας κατάθεση στο Αρχείο
του ΚΕΠΑ κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών, είτε μέσω φαξ
(22376872), είτε μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Διευθυντή,
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου,
«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων
της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας»,
Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
(ή Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία).
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έντυπα
αιτήσεων για το Σχέδιο περιλαμβάνονται
στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος είναι
διαθέσιμος στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στην ιστοσελίδα http://www.mlsi.
gov.cy/kepa
Για πληροφορίες:
Χαράλαμπος Σκαμπαλλής
Τηλ.: 22806146, email: cskamballis@
kepa.mlsi.gov.cy
Κατερίνα Κόκκινου
Τηλ.: 22806141, email: kkokkinou@
kepa.mlsi.gov.cy
Αντρέας Πολυδώρου
Τηλ.: 22806192, email: apolydorou@
kepa.mlsi.gov.cy
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Υπάρχει Νομοθεσία για καταπολέμηση φοροδιαφυγής
τονίζει ο Σύνδεσμος Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το ΚΕΒΕ με
ανακοίνωση του αναφέρει ότι γινόμαστε καθημερινά δέκτες πολιτικών μηνυμάτων και εξαγγελιών
που στοχεύουν στην εξυγίανση της οικονομίας
και στην πάταξη της φοροδιαφυγής και επισύρει
την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχει σε απραξία
για χρόνια τώρα, νομοθεσία που η εφαρμογή της
μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η σχετική νομοθεσία είναι στα πλαίσια του «Οι
περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων κανονισμοί του 1997» που στην τελευταία γνωστοποίηση ΚΔΠ 224/2010 με ημερομηνία 21/5/2010, ο
Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) γνωστοποιεί τις αναθεωρημένες προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών (φορολογικοί
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί - ΦΗΜ) συμπεριλαμβάνοντας και τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς
μηχανισμούς σήμανσης – ΦΗΜΣ. Όλες οι προδιαγραφές είναι εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι τυποποιημένες σαν Εθνικό Πρότυπο.
Το βασικό στοιχείο στις προδιαγραφές είναι η
χρήση της φορολογικής μνήμης σε ταμειακές μηχανές, έτσι ώστε οι οικονομικές συναλλαγές να
σώζονται στην εξειδικευμένη αυτή μνήμη και να
μένουν αναλλοίωτες. Στόχος είναι η έκδοση «νόμιμης απόδειξης» στον πελάτη με τα σχετικά προδιαγραφόμενα στοιχεία και η αυτούσια καταχώρηση
της στην φορολογική μνήμη. Απώτερος σκοπός
είναι η παρεμπόδιση οποιασδήποτε αλλοίωσης,
ακύρωσης η διαγραφής της οικονομικής συναλ-

την τελευταία αναθεώρηση των κανονισμών από
τον Διευθυντή του ΤΕΠ που έγινε το Μάιο του
2010 εισάγεται η τεχνολογία της ταυτοποίησης
του ηλεκτρονικού αρχείου με την ηλεκτρονική
υπογραφή του. Η ηλεκτρονική υπογραφή επιτυγχάνεται με τη προσθήκη στο ηλεκτρονικό ταμειακό σύστημα του Φορολογικού Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού Σήμανσης - ΦΗΜΣ. Στο μηχανισμό
σήμανσης - ΦΗΜΣ υπάρχει ενσωματωμένη φορολογική μνήμη όπως και στις ταμειακές μηχανές – ΦΗΜ. Στόχος παραμένει η έκδοση «νόμιμης
απόδειξης» σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η
ασφαλής διαφύλαξη της με σκοπό την παρεμπόδιση οποιασδήποτε αλλοίωσης της, αποκλείοντας
έτσι την φοροδιαφυγή.
Με τη γνωστοποίηση των προδιαγραφών το Μάιο
του 2010, διάφοροι φορείς αντέδρασαν και διαφώνησαν έντονα, με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Δυστυχώς παρατηρεί
ο Σύνδεσμος έχουν περάσει τρία χρόνια από την
δημοσίευση των εν λόγο προδιαγραφών και ελάχιστα έχουν γίνει ως προς την ενημέρωση και την
αστυνόμευση της αγοράς με αποτέλεσμα να μην
εφαρμόζεται η νομοθεσία σχετικά με τους μηχανισμούς σήμανσης - ΦΗΜΣ.
Ο Σύνδεσμος έχει συνεχή αλληλογραφία με τον
Διευθυντή του ΤΕΠ στον οποίο έχει προβάλει τις
θέσεις και ανησυχίες του σε δυο συναντήσεις.
Παρόλα ταύτα συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και σωστής αστυνόμευσης στην αγορά
τόσο για τους ΦΗΜ όσο και για τους ΦΗΜΣ που
έχει ως αποτέλεσμα την παρανομία της πλειονότητας των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση της
φοροδιαφυγής.

λαγής έτσι ώστε να διασφαλιστεί το ακέραιο των
εσόδων και να καταβληθεί ο ανάλογος φόρος.
Σημειώνεται ότι μέχρι το 2010, γύρω στις 10,000
ταμειακές μηχανές – ΦΗΜ που καλύπτονταν από
τις ισχύουσες προδιαγραφές, σφραγίστηκαν και
ήταν σε ενεργεία. Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσω
ότι λόγο μη επαρκούς αστυνόμευσης και ενημέρωσης της αγοράς, υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός ταμειακών μηχανών - ΦΗΜ σε χρήση που δεν
πληρούν τις προδιαγραφές και είναι παράνομες.
Λόγο της αδράνειας και ανοχής των αρχών, συνεχίζονται να διατίθενται στην αγορά ακόμη και σήμερα ταμειακές μηχανές - ΦΗΜ που δεν πληρούν
τις προδιαγραφές και που δεν έχουν την σχετική
επίσημη έγκριση.
Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η σύγχρονη τεχνολογία
μας δίνει πλέων τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων λιανικής
πώλησης ως ταμειακές μηχανές/συστήματα. Με

Το μέλλον στα ακίνητα απασχόλησε στη Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών ακινήτων ΚΣΙΑ
Το αν υπάρχει μέλλον στον τομέα των ακινήτων
ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησε τους
ιδιοκτήτες ακινήτων στη σημερινή Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συνδέσμου τους.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων Κύπρου (ΚΣΙΑ) κ. Γιώργος Στροβολίδης, μιλώντας σήμερα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
των μελών του Συνδέσμου, τόνισε ότι τα μέλη
του Συνδέσμου προβληματίζονται έντονα για το
μέλλον των ακινήτων, αφού λόγω των φορολογιών και της μείωσης των αξιών και εσόδων
πολλοί σήμερα επιλέγουν να εγκαταλείψουν τις
επενδύσεις τους στα ακίνητα. Οι μέχρι τώρα,
συνέχισε ο κ. Στροβολίδης, μισό εκατ. κάτοχοι
ακινήτων μπορεί να προβούν σε μαζική αποχώρηση πωλώντας τις περιουσίες τους για να γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με το θέμα της μείωσης των τιμών
των ενοικίων, ο Πρόεδρος του ΚΣΙΑ είπε ότι ο
ΚΣΙΑ θεωρεί ασύλληπτη την προσπάθεια που
γίνεται για την επίτευξη αυτής της μείωσης με
νομοθετική ρύθμιση, διότι ήδη οι ιδιοκτήτες
προχώρησαν οικιοθελώς σε μειώσεις των τιμών
των υποστατικών τους μέχρι και 50-60%. Αυτή
η μείωση στις τιμές των ακινήτων, ανέφερε ο

Πρόεδρος του ΚΣΙΑ, θα επιφέρει και την αλυσιδωτή μείωση της αξίας τους.
Αναφερόμενος στο θέμα της φορολόγησης των
ακινήτων, ο Πρόεδρος του ΚΣΙΑ, πρότεινε ένα
απλουστευμένο και δικαιότερο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, με στόχο τη
βελτίωση των εσόδων του κράτους, τη μείωση
των εξόδων του κράτους στην είσπραξη, ενώ
ταυτόχρονα η δικαιότερη φορολόγηση θα αποφέρει αύξηση της κινητικότητας στον τομέα
των ακινήτων.
Στα πλαίσια αυτά ο κ. Στροβολίδης παρέθεσε
τις εισηγήσεις του Συνδέσμου σχετικά με το
θέμα των φορολογιών ζητώντας:
• Ενιαίος συντελεστής χωρίς αφορολόγητο για
το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας με δικαιότερη
την επιβολή του φόρου ανά ακίνητο και όχι
ανά ιδιοκτήτη.
• Μείωση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από 20% σε 10% και αύξηση των αφορολόγητων ποσών (παραμένουν τα ίδια από
το 1990).
• Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών, όταν
υπάρχει Φ.Π.Α.
• Μείωση του συντελεστή στα μεταβιβαστικά

στο 3%, χωρίς κλίμακες.
Απλούστευση της πληρωμής των φόρων
για όσους κατέχουν ακίνητα, δηλαδή να πληρώνουν σε μια ενιαία αρχή και όχι σε διαφορετικές όπως γίνεται σήμερα (κυβέρνηση,
δήμους, κοινοτικά συμβούλια, αποχετευτικά
συμβούλια κ.α.)
• Άμεση παύση της αδικίας στη φορολόγηση
των ενοικίων, το εισόδημα των οποίων είναι το μόνο που φορολογείται διπλά, με το
φόρο εισοδήματος και με αμυντική εισφορά.
Την πρόταση του ΚΣΙΑ για τη φορολόγηση των
ακινήτων υιοθέτησε αρχικά το ΚΕΒΕ, μετά οι
κτηματομεσίτες και στη συνέχεια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΚΣΙΑ έκανε αναφορά
στη δράση του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια
των ετών 2012 και 2013. Πιο συγκεκριμένα, ο
ΚΣΙΑ ανέπτυξε έντονη παρουσία σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για συζήτηση νομοσχεδίων
και προτάσεων νόμων που αφορούν την ακίνητη περιουσία. Ακόμα συνεργάστηκε με αρμόδια
Κυβερνητικά τμήματα, π.χ. Κτηματολόγιο και
Υπουργείο Εσωτερικών.
•
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O θεσμός της μαθητείας - το νέο σύστημα μαθητείας
O θεσμός της Μαθητείας διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας
και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για το
λόγο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να
εγκρίνει την αναμόρφωση του ΣΜ, με την εγκαθίδρυση μιας Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) που
να ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις μελλοντικές
ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των
νέων, που ευρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού (σχολικού) συστήματος, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.
Το Έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ
και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κέντρο Παραγωγικότητας είναι ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου και το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο Εμπλεκόμενος Φορέας.
Η ΝΣΜ έχει ως βασικούς στόχους:
(i) Την προσφορά σε άτομα, που εγκαταλείπουν
το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές
μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, εναλλακτικών τρόπων μάθησης έτσι ώστε
να καθίστανται ικανοί για περαιτέρω μάθηση ή/και
απασχολήσιμοι με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της
αγοράς εργασίας.
(ii) Τη διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ
του εκπαιδευτικού συστήματος, της μαθητείας και
της απασχόλησης, χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.
(iii) Τη βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της
οικονομίας.
Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία σύμφωνα με το σχεδιασμό
που υπάρχει, αποτελείται αρχικά από δυο βασικά επίπεδα. Ειδικότερα:
Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)
Η ΠΜ έχει στόχο να
δώσει τη δυνατότητα
σε έφηβους ηλικίας
14-16 χρόνων που
δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία
τις γυμνασιακές τους
σπουδές να ενταχθούν σε μια εναλλακτική μαθησιακή
δομή. Απώτεροι στόχοι είναι οι μαθητές, είτε να:
α. συνεχίσουν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας
β. να επιστρέψουν, εφόσον το επιθυμούν, και νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα
που διαρθρώνεται σε δύο εκπαιδευτικούς κύκλους, με
τον πρώτο να προετοιμάζει το μαθητή για την ένταξη
του στην εκπαιδευτική διαδικασία και με το δεύτερο
κύκλο να στηρίζει την προσωπική του ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά του και αναπτύσσει τις
γλωσσικές και κοινωνικές του δεξιότητες
Οι αιτήσεις για εγγραφή γίνονται στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και ο ενδιαφερόμενος μαθητής έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον
Α’ κύκλο καθ’ όλη την περίοδο Οκτώβριου-Δεκέμβριου του ίδιου έτους. Οι μαθητές, στο στάδιο
εγγραφής, θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 14-16
χρόνων (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής να μην έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος
της ηλικίας τους). Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν
έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους,
μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους εγγραφής,
απαιτείται όπως εξασφαλίσουν απαλλαγή από
την υποχρεωτική φοίτηση.
Η ΠΜ λειτουργεί σε χώρους εκτός σχολικών μονάδων,

υπό την ευθύνη του Κέντρου Παραγωγικότητας.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει δημιουργική
απασχόληση, διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων που προσεγγίζονται όμως με μαθητοκεντρικό
και πρακτικό τρόπο, ενημέρωση και εξοικείωση με
επαγγελματικούς κλάδους και με το επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι πιο κάτω ενότητες:
Α. «Θεωρητική κατάρτιση». Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική,
Αγγλικά, Πληροφορική
Β. «Βασική κατάρτιση». Απόκτηση γενικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Γ. «Παραγωγική κατάρτιση». Περιλαμβάνει επισκέψεις
σε επιχειρήσεις και ανάπτυξη σχεδίων από τους
εκπαιδευόμενους
Δ. «Δημιουργική απασχόληση». Περιλαμβάνει Άθληση
και Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η ΠΜ δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί,
κυρίως, ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης
των παιδιών. Η φοίτηση είναι διάρκειας ενός σχολικού
έτους.
Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)
Ο ΚΚΜ απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι:
1. κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου
2. συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία
ή εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους
Οι εγγραφές γίνονται στις κατά τόπους Τεχνικές
Σχολές. Οι μαθητές για την εγγραφή τους στο Α΄
Έτος δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του
έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή.
Ο ΚΚΜ λειτουργεί σε χώρους που παραχωρούνται από
τις Τεχνικές Σχολές.
Στους νέους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με
την περαιτέρω ανάπτυξη
γλωσσικών, αριθμητικών και
άλλων ικανοτήτων αφού
συμπεριλαμβάνει
τόσο
ιδρυματική όσο και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Η
διάρκεια της μαθητείας στο
επίπεδο αυτό είναι 3 χρόνια, δομημένη σε 6 εξάμηνα.
Στα πρώτα 4 εξάμηνα η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
είναι 3 μέρες τη βδομάδα και στα 2 τελευταία, 4 μέρες
τη βδομάδα. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην
ιδρυματική κατάρτιση είναι:
1. Ελληνικά
2. Μαθηματικά
3. Φυσική
4. Αγγλικά
5. Πληροφορική
6. Τεχνολογία Ειδικότητας
7. Εργαστήριο Ειδικότητας
8. Πρακτική Άσκηση
Οι Ειδικότητες που δυνητικά θα προσφερθούν κατά τη
σχολική χρονιά 2013-14 είναι οι ακόλουθες:
• Μηχανικής αυτοκινήτων
• Υδραυλικής – Εγκατάστασης Κεντρικών Θερμάνσεων

• Συγκολλήσεων – Μεταλλικών Κατασκευών
• Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Ξυλουργικής/Επιπλοποιείας
• Επιδιόρθωσης Οικιακών Συσκευών
• Κομμωτικής
• Ζαχαροπλαστικής/Αρτοποιείας
Τόσο η ΠΜ όσο και ο ΚΚΜ λειτουργούν με νέα αναλυτικά προγράμματα, στελεχιακό δυναμικό κατάλληλα
καταρτισμένο, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ.
ψυχοκοινωνική στήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού)
Βασικός στόχος, αποτελεί η δυνατότητα πιστοποίησης
των αποφοίτων της ΝΣΜ στη βάση του Συστήματος
Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Οι απόφοιτοι
του ΚΚΜ θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), στη σχολή της προτίμησής τους, με ρυθμίσεις που θα καθοριστούν στους
κανονισμούς που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Διαχείρισης
Έργου:
Μαρία Μικελλίδου Χρίστος Τσίτσιος Καπετάνιος
Ανώτ. Λειτουργός
Παραγωγικότητας
Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806107
Τηλ.: 22806181
Email: mmikellides@
kepa.mlsi.gov.cy Email: ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy
Ανδρέας Πολυδώρου Κατερίνα Κόκκινου
Λειτουργός Μαθητείας/Εκπαιδευτής Λειτουργός Παραγωγικότητας Τηλ.: 22806192 Τηλ.: 22806141
Email: apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy
Email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy
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Ομιλία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Eκτίμηση για το ρόλο
του ΚΕΒΕ και έκκληση για συνέχιση της συνεργασίας
΄Εκκληση για συνεργασία στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και έξοδο από την ύφεση απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση
του ΚΕΒΕ. Σημείωσε ιδιαίτερα το ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ και τις προσπάθειες τους για την παλινόρθωση της οικονομίας, μέσα
από τις δυσκολίες που όλοι βιώνουμε, και τους κάλεσε
να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και την ίδια φιλοτιμία και
πρόσθεσε:
‘’Θέλω να τονίσω πως η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να
ακούσει τις ιδέες, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις σας
προκειμένου μαζί να προχωρήσουμε για το καλό και το
συμφέρον της χώρας μας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και
η ενότητα μεταξύ μας είναι απολύτως απαραίτητη για
να αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται τις μεγάλες
προκλήσεις’’.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε πως η Κύπρος
διέρχεται μια από τις κρισιμότερες περιόδους στην
σύγχρονη ιστορία της με βίαιη αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα που αποφασίστηκε από τους εταίρους
μας, το συνεχιζόμενο αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον
και την αναγκαία διόρθωση των δημοσιονομικών ανισοσκελιών να συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν
αρνητικά την ανάπτυξη της οικονομίας.
΄Εκαμε αναφορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις
πρόσφατες αποφάσεις της ΕΤΕΠ και της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για αυξημένη στήριξη προς την Κύπρο ειδικότερα για τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρθηκε στις αρνητικές εξελίξεις στην απασχόληση και άλλους δείκτες όχι
μόνο για το 2013 αλλά και το 2014 αλλά υπογράμμισε
πως με βάση τα τελευταία στοιχεία το εύρος της οικονομικής ύφεσης θα είναι μικρότερο από ότι αναμενόταν, τουλάχιστο για το 2013.
Επανατόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την προσωπική του πεποίθηση ότι μόνο μέσω της πιστής εφαρμογής του Μνημονίου θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε
την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και αναφέρθηκε σε σημαντικά βήματα στον τραπεζικό τομέα.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκαμε ιδιαίτερη αναφορά
σε μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενθάρρυνση της ανάπτυξης υπογραμμίζοντας
τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις
οποίες προωθούνται ειδικά μέτρα στήριξης.
Διακήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την πεποίθηση του ότι η Κύπρος είναι και μπορεί να παραμείνει
ένας εξαιρετικός επενδυτικός προορισμός λόγω του
ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, της υψηλής
ποιότητας των υπηρεσιών και το άρτια καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό της. Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση
παρακολουθεί στενά και συστηματικά τις εξελίξεις και
θα είναι έτοιμη για προώθηση νέων μέτρων αν κριθεί
τούτο αναγκαίο.

΄Εκκληση του Προέδρου της ΟΕΒ για στήριξη των επιχειρήσεων
Χαιρετισμός στη Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕ
Οι παραδοσιακοί δεσμοί μεταξύ ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και κυρίως οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και
που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις μας και την κοινωνική
συνοχή, επιβάλλουν τη συνέχιση της στενότατης συνεργασίας που έχουν καθιερώσει οι δύο οργανώσεις,
τόνισε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Φίλιος Ζαχαριάδης στο
χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ.
O πρόεδρος της ΟΕΒ πρόσθεσε ότι η οικονομία της
Κύπρου βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό σημείο και
οι οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες ΚΕΒΕ και
ΟΕΒ, όπως και της Κυβέρνησης και της Βουλής είναι
καθοριστικής σημασίας για το άμεσο και μελλοντικό
επίπεδο ζωής για την παρούσα αλλά και τις επόμενες
γενιές. Η κρίση που περνούμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία ανώμαλη προσγείωση, ένα οικονομικό
πισωγύρισμα δεκαετιών και ως γκρέμισμα όσων με
κόπο πετύχαμε αφού διαπιστώθηκε πως το υπέδαφος
ήταν αδύναμο να συγκρατήσει το οικοδόμημα. Σίγουρα
υπάρχουν υπαίτιοι για την κατάντια μας αλλά υπάρχουν
και πολλοί που κώφευαν στις έγκαιρες προειδοποιήσεις
της ΟΕΒ, ανάφερε ο κ. Ζαχαριάδης.
Εδώ και πολλά χρόνια, πρόσθεσε, και οι δύο Οργανώσεις τονίζαμε επανειλημμένα την ανάγκη λήψης άμεσων
και δραστικών μέτρων μεταξύ άλλων και για διόρθωση
των δημοσίων οικονομικών. Δυστυχώς οι εκκλήσεις μας
έπεφταν στο κενό και πολλές φορές μας απέδιδαν χαρακτηρισμούς όπως «κινδυνολόγους», «εμπειρογνώμονες της καρέκλας», «οδοστρωτήρες», «τυφλούς υπηρέτες του κεφαλαίου», και άλλα.

Ανάφερε επίσης ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί το αποκλειστικό κλειδί για το μέλλον.
Από τη φύση του, ο επιχειρηματικός κόσμος αποτελεί
την αιχμή της προσπάθειας για την πραγμάτωση της επιδιωκόμενης επανεκκίνησης της οικονομίας.
Η κάθε επιχείρηση λειτουργεί και αναπτύσσει δραστηριότητες με στόχο την επιβίωση και την επιτυχία της.
Σταθερά αποτελεί τον κύριο και πιο αποτελεσματικό
μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Ανταποκρίνεται, με
κάθε απόθεμα δύναμης που διαθέτει στις συνθήκες που
την περιβάλλουν λαμβάνοντας πάντα το επιχειρηματικό
ρίσκο. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν παραμένει η στήριξη
με κάθε δυνατό τρόπο των επιχειρήσεων, η δημιουργία

προοπτικών εντονότερης επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός της
κρατικής μηχανής και η διεύρυνση των συνεργασιών
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα ανοίξουν νέες θέσεις
εργασίας και θα συμβάλει στην ταχύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση πολλών
κυβερνητικών δραστηριοτήτων.
Ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε ότι ο επόμενος χρόνος
προβλέπεται να είναι ακόμη πιο δύσκολος από αυτό
που διανύουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η πιστή εφαρμογή του μνημονίου
είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε η οικονομία
μας να τεθεί ταχύτερα σε τροχιά ανάπτυξης και να αποφύγουμε την πιθανότητα συνομολόγησης πρόσθετου
μνημονίου το οποίο θα αναμένουμε πως πρέπει να διαλαμβάνει ακόμη πιο οδυνηρά μέτρα.
Ο κυπριακός λαός απέδειξε και στο παρελθόν ότι στις
δύσκολες στιγμές διαθέτει τις ψυχικές δυνάμεις, το επιχειρηματικό μυαλό και την εργατικότητα που χρειάζεται
για να σταθεί στα πόδια του και να ανταπεξέλθει σε κάθε
δυσκολία που του παρουσιάζεται. Η κατάσταση στις
επιχειρήσεις είναι πολύ άσχημη γι’ αυτό όλοι θα πρέπει
τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο Πρόεδρος
της ΟΕΒ και κάλεσε όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου να στηρίξει τις κυπριακές επιχειρήσεις γιατί χωρίς
τη δική τους συμβολή η ανάκαμψη της οικονομίας είναι
αδύνατη.
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Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση

Μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Στο Σχέδιο αυτό, που αναπόφευκτα θα κινείται
στους άξονες της Δανειακής Σύμβασης, είπε,
πρέπει να ενσωματωθούν:
• Τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνονται για
επούλωση των πληγών από τις αποφάσεις του
Eurogroup.
• Τα μέτρα που προωθούνται τώρα για τόνωση
και εξυγίανση της οικονομίας.
• Τα μέτρα που θα ληφθούν στην πορεία για
ανάπτυξη καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που
πρέπει να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα.
Αναφερόμενος στα σημερινά δεδομένα της οικονομίας, είπε ότι σήμερα, η κυπριακή οικονομία
δοκιμάζεται από πολλά προβλήματα που οφείλονται στη μακρόχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση, στην τοπική τραπεζική κρίση, στην αναβλητικότητα και απροθυμία του πολιτικού συστήματος
να πάρει έγκαιρα διορθωτικά μέτρα και στις αποφάσεις του Eurogroup.
Προβλήματα προκύπτουν και από διαχρονικές
στρεβλώσεις της οικονομίας μας.
Ειδικότερα, ανάφερε ότι σήμερα παρατηρούνται
τα εξής:
• Εκτόξευση της ανεργίας σε πρωτοφανή επίπεδα για την Κύπρο
• Καθημερινό κλείσιμο επιχειρήσεων όλων των
κλάδων και κατηγοριών
• Παντελής έλλειψη ρευστότητας χρήματος
στην αγορά
• Διατήρηση σε ψηλά επίπεδα των δανειστικών
επιτοκίων
• Καθυστέρηση στο διακανονισμό των επιχειρηματικών δανείων
• Μεγάλες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές
τιμολογίων μεταξύ των εμπορευομένων
• Κάθετη μείωση της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά
• Γενικότερη δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος
• Αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
που με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις τους, υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης
της οικονομίας
Και συνέχισε:
• Ως ΚΕΒΕ, πιστεύουμε ότι απαιτούνται πιο
ριζοσπαστικές αποφάσεις ώστε να δοθούν
λύσεις. Απαιτούνται πιο τολμηρές τομές και
απαιτείται ενεργότερη παρέμβαση εκ μέρους
του κράτους και των φορέων εξουσίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι με συντονισμένες πρωτοβουλίες όλων μας μπορούμε να διορθώσουμε πολλά από τα κακώς κείμενα.

Στη συνέχεια ο κ. Πηλείδης αναφέρθηκε στα
πλεονεκτήματα που διαθέτει ακόμα η Κύπρος,
τονίζοντας ότι αυτά αφορούν τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου, την ιδιότητα μας
ως πλήρες μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευνοϊκό αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο, την ποιότητα των επαγγελματικών

υπηρεσιών, τις σύγχρονες υποδομές στις τηλεπικοινωνίες, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, το
υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο
του ανθρώπινου δυναμικού μας, το δυναμισμό
και την εξωστρέφεια του Κύπριου επιχειρηματία,
την ανάπτυξη νέων τομέων όπως είναι η υγεία, η
παιδεία, η ναυτιλία, η βιομηχανία της γνώσης και
τέλος η πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά στην
ανεύρεση αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Τα πλεονεκτήματα αυτά, είπε, αποτελούν το
πλαίσιο αναφοράς για να σχεδιάσουμε το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας μας. Είναι το
διαβατήριο για να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες της κρίσης.
Αναφερόμενος στο εξωτερικό περιβάλλον που
επηρεάζει την οικονομία είπε ότι η ευρωζώνη άρχισε να εξέρχεται της πολύχρονης κρίσης, η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεροποιήσει την
οικονομία της, το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα
βελτιώνεται και, οι διεθνείς επενδύσεις (κυρίως
από Ασία και Ρωσία) άρχισαν να επανεμφανίζονται. Ταυτόχρονα, μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων στις Αραβικές χώρες, πρόσθεσε έχουν
βελτιωθεί τα δεδομένα για τις εμπορικές και
επιχειρηματικές σχέσεις της Κύπρου μαζί τους.
Όλα αυτά, συμπλήρωσε, μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους. Όσο ενδυναμώνονται οι άλλες
οικονομίες τόσο θα αυξάνονται οι θετικές επιδράσεις στην κυπριακή οικονομία, είπε ο κ. Πηλείδης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΒΕ
Στη συνέχεια ο κ. Πηλείδης κατέθεσε την πρόταση του ΚΕΒΕ για την οικονομία. Μιλώντας για το
δημόσιο τομέα είπε ότι η κυβέρνηση, που τώρα
έχει στα χέρια της και τη μελέτη με τα πορίσματα
και τις εισηγήσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων
(Παγκόσμιας Τράπεζας) οφείλει να κτυπήσει στη
ρίζα τους τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, της
μειωμένης παραγωγικότητας, των υπερπρονομίων, των δήθεν κεκτημένων και της σπατάλης
πόρων. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να αναμορφωθεί και να επανασχεδιαστεί.
Χρειάζονται τολμηρές τομές και πολλές μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του
στην οικονομία. Με μια λέξη, χρειάζεται «νοικοκύρεμα». Για το νέο Προϋπολογισμό, είπε ότι αν,

η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προηγείτο
της κατάρτισης του προϋπολογισμού, τότε η
κυβέρνηση θα είχε πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια
κινήσεων. Θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα λιγότερο ελλειμματικό προϋπολογισμό μέσα στην
κρίση. Σε γενικές γραμμές, αν έγκαιρα αλλάζαμε
τα δεδομένα και εκσυγχρονίζαμε τον κρατικό τομέα, τότε θα είχαμε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις
πόρων, καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος και πιο υγιή δημοσιονομική εικόνα.
Για την καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ανάφερε ότι με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας του κράτους κάθε
χρόνο σπαταλούνται δεκάδες εκατομμύρια από
τα κρατικά ταμεία. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να
τελειώσουν. Εδώ που φτάσαμε, δεν έχουμε την
πολυτέλεια να πετάμε ούτε ένα ευρώ! Αναμένουμε από τη νέα κυβέρνηση να είναι πολύ αυστηρή
στο θέμα αυτό και να καταπολεμήσει με κάθε
τρόπο τη σπατάλη του δημόσιου χρήματος.
Την ίδια ώρα κάλεσε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες της για καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής απ’ όπου κι’ αν προέρχεται. Το
ΚΕΒΕ, είπε, σταθερά και διαχρονικά στηρίζει
αυτή την προσπάθεια.
Για τον ιδιωτικό τομέα, είπε ότι λόγω των δραματικών επιπτώσεων της κρίσης, εκατοντάδες
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους έχουν κλείσει, άλλες τόσες φυτοζωούν και μόλις ελάχιστες
επιβιώνουν με κάποιες θετικές προοπτικές. Οι
περισσότεροι επιχειρηματίες πρόσθεσε βρίσκονται σε απελπιστική θέση. Τα δάνεια τους στις
τράπεζες βρίσκονται στο «κόκκινο». Οι υποχρεώσεις τους στην αγορά είναι πολύ μεγάλες. Το
κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος τους προκαλεί
ηλεκτροπληξία. Οι νέες αυξημένες φορολογίες
τους διαλύουν. Οι εισπράξεις, ο κύκλος εργασιών
και η ρευστότητα τους βρίσκονται στο ναδίρ.
Γι’ αυτό, επισήμανε, επιβάλλεται η λήψη σωστικών μέτρων για στήριξη της κυπριακής επιχειρηματικότητας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά από τα μέτρα που
λήφθηκαν για επανεκκίνηση της οικονομίας βοηθούν και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. Όμως,
απαιτούνται περισσότερα.
Και συμπλήρωσε:
Συνέχεια στη σελ. 18
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Συνέχεια από τη σελ. 17
• Τα προβλήματα με τα δάνεια και τα επιτόκια
στις τράπεζες μπορούν να επιλυθούν ή τουλάχιστον να διευθετηθούν με ένα γρηγορότερο
και καλύτερο τρόπο. Το ίδιο και οι περιορισμοί
από τις τράπεζες που επηρεάζουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε τη γνώμη ότι
και οι ίδιες οι τράπεζες πρέπει να κινηθούν με
μεγαλύτερη ευελιξία. Η ανακεφαλαιοποίηση
της Τράπεζας Κύπρου, του Συνεργατισμού και
της Ελληνικής Τράπεζας έχουν ολοκληρωθεί.
Με τα νέα δεδομένα τους οι τράπεζες οφείλουν να προωθήσουν νέα σχέδια στην αγορά.
• Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για επιχειρηματική χρήση μπορεί να αντιμετωπιστεί
με ευνοϊκότερο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί και η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και οι εξαγωγές μας. Μεγαλύτερη κατανόηση μπορεί να
δείξει το κράτος και στις εισπράξεις φόρων και
τελών. Ειδικά στους νέους φόρους, οι οποίοι
επιβλήθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι σε περιόδους
κρίσης οι νέοι φόροι το μόνο που κάνουν είναι
να σκοτώνουν κάθε προοπτική ανάπτυξης.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε θεωρεί ότι οι έκτακτες ανάγκες της οικονομίας επιβάλλουν την ουσιαστική
μείωση των επιτοκίων, με σκοπό την ενθάρρυνση
των επενδύσεων για ανάπτυξη. Η θέση μας αυτή
είπε συνάδει και με την πρόσφατη απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση των
επιτοκίων κατά 0,25%. Στα πλαίσια αυτά αναμένουμε από την κυβέρνηση, την Κεντρική Τράπεζα
και τις Εμπορικές Τράπεζες να προχωρήσουν σε
διάλογο για μειώσεις των επιτοκίων. Αναφερόμενος στις επενδύσεις, είπε ότι η όποια σημαντική
ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνο από ξένες
επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας. Το φρέσκο χρήμα μόνο από το εξωτερικό μπορεί να προέλθει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που όλοι οφείλουμε να την κατανοήσουμε. Χωρίς ξένα κεφάλαια και επενδύσεις, ούτε
ανάκαμψη, ούτε ανάπτυξη έρχεται. Παράλληλα,

είπε πρέπει να σταματήσει η δαιμονοποίηση των
ξένων επενδυτών από διάφορες πλευρές όπως
και η παρεμβολή εμποδίων σε συγκεκριμένες
προτάσεις απλά και μόνο επειδή προέρχονται
από ξένους. Κατά την άποψη του ΚΕΒΕ, τόνισε η
Κύπρος πρέπει να κωδικοποιήσει και κοστολογήσει τις επενδυτικές προτάσεις της και να τις παρουσιάζει στους ξένους ενδιαφερόμενους.
Η γενική αναζήτηση επενδύσεων και κεφαλαίων
δεν προσφέρεται σήμερα. Αυτή την εποχή, χρειάζονται καλά προετοιμασμένες και στοχευμένες
εκστρατείες, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες επενδυτικές προτάσεις προς τους ξένους.
Είναι στα πλαίσια αυτά, τόνισε που η κυβέρνηση
πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον των
ημικρατικών οργανισμών και άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προσελκύοντας ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
Τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι αερομεταφορές, ο ηλεκτρισμός, τα λιμάνια, τα κρατικά ακίνητα, κλπ, πρέπει να προσφερθούν για συμμετοχή
στρατηγικών επενδυτών. Στο νέο οικονομικό μοντέλο της χώρας, πρόσθεσε, οι τομείς της έρευ-

νας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας πρέπει
να έχουν αυξημένη συμμετοχή.
Ως χώρα πρέπει να επενδύσουμε συνειδητά
στους νέους ανθρώπους, στις γνώσεις, στις ικανότητες και στις ιδέες τους. Οφείλουμε να τους
δώσουμε τα εργαλεία (φορολογικά και χρηματικά
κίνητρα) που θα τους επιτρέπουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες
με εμπορική αξία.
Για τον τομέα ενέργειας, που ήδη άρχισε να προσελκύει επενδύσεις, είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο
ενεργειακός τομέας γίνεται πολύ δραστήριος και
ίσως τα επόμενα χρόνια συνεισφέρει ψηλά ποσοστά στο ΑΕΠ της χώρας.
Η ουσία είναι πως ο γεωστρατηγικός μας ρόλος
αναβαθμίζεται, ενώ η μετατροπή της Κύπρου σε
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο θα προσδώσει
σημαντικότατα οικονομικά οφέλη, με θετικά επακόλουθα για όλον τον πληθυσμό της χώρας.
Καταλήγοντας ο κ. Πηλείδης είπε τα εξής:
Γνώμη και πεποίθηση μας είναι ότι η τύχη μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Αν αντιμετωπίσουμε
τα αρνητικά και αξιοποιήσουμε τα θετικά, τότε θα
είμαστε νικητές. Αν διορθώσουμε τα του οίκου
μας και κυνηγήσουμε τις ευκαιρίες θα κερδίσουμε το στοίχημα. Αν συμπεριφερθούμε υπεύθυνα
και με διορατικότητα, τότε το αύριο θα είναι πολύ
καλύτερο από το σήμερα.
Το κεντρικό μήνυμα της φετινής μας συνέλευσης, είπε, είναι «Επανεκκίνηση, Ανάκαμψη, Ανάπτυξη» και κάλεσε όλους να βάλουν τα δυνατά
τους για να πετύχουμε και τους τρεις στόχους.
Τότε θα έχουμε κερδίσει τη μάχη. Τη μάχη για
την οικονομία και την κοινωνία.
Μαζί πολιτεία, επιχειρηματική κοινότητα, κοινωνικοί εταίροι, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, όλοι
έχουμε ρόλο και ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε
με επιτυχία τις προκλήσεις. Τη Συνέλευση του
ΚΕΒΕ χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ.
Φίλιος Ζαχαριάδης.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, Υπουργοί, βουλευτές, ξένοι
πρέσβεις, ανώτερα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
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Σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας
4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε την
4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2007 – 2013.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη,
υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (από 20 έως 39
ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε
οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων
αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του
Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους ,
την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την
μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για
τη δημιουργία νέων, βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και
υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με
στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται
στους νέους και νέες που θα ενταχθούν
στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω
στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης (εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση , προώθηση, κεφάλαιο

κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά
επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες της μεταποίησης και τις €50.000
και άλλες δραστηριότητες. Το συνολικό
ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της
πρόσκλησης αυτής είναι €2 εκ., καθώς
και τυχόν εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από άλλα Σχέδια που εφαρμόζει η
Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου και συγχρηματοδοτούνται
από το Ε.Τ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και
το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά
και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου
καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy).
Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι
τις 06 Δεκεμβρίου 2013 και τα σχετικά

έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία,
με την ένδειξη «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο
κάτω τηλέφωνα:

Λευκωσίας - Κεντρικά
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 22867178, 22867239, 22867194, 22867180.
Λεμεσού
Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 25819151
Λάρνακας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8
Πάφου
Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις Υπουργείου Οικονομικών
για τη συμφωνία Κύπρου -Ινδίας
Αναφορικά με τη Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής
Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, το Υπουργείο
Οικονομικών διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδικής Δημοκρατίας εξέδωσε δελτίο Τύπου
την 1η Νοεμβρίου 2013, δηλώνοντας ότι έχει λάβει
την απόφαση να θεωρήσει την Κύπρο ως κοινοποιηθείσα περιοχή δικαιοδοσίας (notiﬁed jurisdictional
area) με βάση το Άρθρο 94(Α) της φορολογικής της
νομοθεσίας (Income Tax Act, 1961). Το Υπουργείο
Οικονομικών της Ινδικής Δημοκρατίας έχει λάβει το
πιο πάνω μονομερές μέτρο θεωρώντας ότι, κατά
την άποψη του, οι παρεχόμενες πληροφορίες από
τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,
σύμφωνα με την υπάρχουσα Συμφωνία Αποφυγής

Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας δεν
ικανοποιούν επαρκώς τα ερωτήματα των Αρχών της
Ινδικής Δημοκρατίας. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει τερματιστεί.
Δεδομένου ότι η Κύπρος αποδίδει εξέχουσα σημασία στην εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών
της που απορρέουν από τις διμερείς και διεθνείς
συμφωνίες και σεβόμενη το εξαιρετικό επίπεδο των
πολιτικών σχέσεών της με την Ινδική Κυβέρνηση, η
Κυπριακή Κυβέρνηση βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την Ινδική Κυβέρνηση και καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να διευκρινίσει και να επιλύσει
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και έχει επη-

ρεάσει άμεσα τους επιχειρηματικούς κύκλους των
δύο χωρών. Είναι θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές και σημεία που
χρήζουν διευκρίνησης μπορούν να επιλυθούν μόνο
μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων αρμοδίων Αρχών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί να λάβουν χώρα αυτό τον μήνα.
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση της Ινδικής
Δημοκρατίας με στόχο την ολοκλήρωση της μακρόχρονης εκκρεμούσας αναθεώρησης της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ
Κύπρου και Ινδίας.
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Οργανώθηκε με επιτυχία Ισπανική βραδιά από
τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Ισπανίας
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ισπανική βραδιά «UNA NOCHE
EN NICOSIA» που οργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ισπανίας την Τετάρτη 09/10/13 στα
γραφεία των Baker Tilly στη Λευκωσία, οι οποίοι και χορήγησαν την
εκδήλωση. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους πρέσβεις
διαφόρων χωρών καθώς επίσης και
μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών του
τόπου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν μεταξύ άλλων γαστρονομικές Ισπανικές επιλογές και
Ισπανικά ποτά.
Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία
στην Ισπανίδα Πρέσβειρα κα Άνα
Μαρία Σάλομον και στον Πρόεδρο
του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύριο Μάριο Κλείτου, να αναφερθούν
εκ νέου στις οικονομικές, εμπορικές
και πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στις
δύο χώρες, που αναμένεται να εν-

δυναμωθούν ακόμη περισσότερο
μετά και την πρόσφατη συμφωνία
των δύο χωρών για αποφυγή διπλής
φορολογίας.

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ισπανίας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το ΚΕΒΕ, προγραμματίζει σειρά μελλοντικών εκδηλώσεων

επιχειρηματικού και κοινωνικού χαρακτήρα, με απώτερο σκοπό την
προαγωγή της Κύπρο – Ισπανικής
συνεργασίας.

Να ανοίξει ο δρόμος για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα
Συνάντηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων και της ηγεσίας του ΚΕΒΕ με τον ΠτΔ
Η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών
που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και η δημιουργία ενός φιλικού
προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος,
βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε
η ηγεσία του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων και του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο και τον Υπουργό
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη.
Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων, υπό τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου, ενημέρωσε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον ρόλο που διαδραματίζει ο Σύνδεσμος καθώς και για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει το προσεχές διάστημα. Όπως ανέφερε ο κ. Αριστοδήμου
«αποστολή του Συνδέσμου είναι η προώθηση και
υλοποίηση των μεγάλων αναπτύξεων στην Κύπρο, ενώ στόχος του είναι η επανεκκίνηση της
οικονομίας και η συγκράτηση της ανεργίας». Επισημαίνοντας ότι η κεφαλαιουχική επένδυση των
μεγάλων αναπτυξιακών έργων ξεπερνά τα €8 δις,
πρόσθεσε ότι με την υλοποίησή τους αναμένεται να δημιουργηθούν πέραν των 7.000 θέσεων
εργασίας. Στα έργα αυτά, τα οποία διαθέτουν
επαρκές επίπεδο ωριμότητας που επιτρέπει την
ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα,
περιλαμβάνονται γήπεδα γκολφ, μαρίνες, κέντρα
υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα, εμπορι-

κές και οικιστικές αναπτύξεις και άλλα.
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
συζητήθηκαν εκτενώς το θέμα της δημιουργίας
φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, ώστε να υπερπηδηθούν εμπόδια που αποθαρρύνουν ή απομακρύνουν ξένους επενδυτές, καθώς και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων που θα απλοποιήσουν τις
διαδικασίες και θα προσδώσουν την απαιτούμενη
ευελιξία και ταχύτητα σε θέματα όπως η έγκριση
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Συζητήθηκαν,
επίσης, θέματα που αφορούν τον ναυτικό τουρισμό, σχετικά με την προώθηση καταφυγίων
σκαφών αναψυχής και μαρίνων, ενώ ο Σύνδεσμος κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την

υλοποίηση των γηπέδων γκολφ και των σύνθετων
αναπτύξεων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση
του τουρισμού.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε ενδιαφέρον για τις θέσεις του Συνδέσμου και συμφώνησε
ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα αποτελούν την
ατμομηχανή εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι
ο διάλογος που εγκαινιάστηκε θα έχει συνέχεια.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, η Δευθύντρια
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και
όλα τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων.
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Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
για εισαγωγές από την Κύπρο

AUSTRIA

HUNGARY

SRI LANKA

THREE SINHA INDUSTRIES

PROCHEMA HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.

HELLAS INVEST KFT

SAW ENGINEERING (PVT) LTD

Contact Person:Mr Stavros Messimeris, Mr
Panikos Makedonas
Tel./Fax. 36-23381042, Mob. 360-309125379, E-mail:info.greekshop@gmail.
com, http://www.greekshop.hu
Επιτραπέζιο αλάτι, Προϊόντα από χαρούπι

Contact Person: Ms Lakshmi Wĳenayake
No. 52, Makola North, Makola, Kiribathgoda,
Sri Lanka, Tel. 94-11-2908366, Fax. 94-112908376, E-mail:athula@sawengineering.co,
http://www.sawengineering.com
Copper items, lightning protection materials
& accessories

Contac Person: Manjula Ariyakumara
448, Nawala Road, Koswatra, Nawala, Sri
Lanka, Tel. 94-727248286,
E-mail:threesinha@sltnet.lk, http://www.
threesinha.lk
Roller door sheeting coil, roller door motors,
springs and other roller door accessories

Contact Person: Mr Edmund Salzer
Business Unit Agro, Ateliergasse 1, A-1220
Vienna, Mobile:43-6645265510, Fax. 431-2034041-20, E-mail:Edmund.Salzer@
prochema.com, http://www.prochema.com
Potato protein

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
FINLAND

Y.S.M. FOR BUILDING

GK IMPEX
Keilasatama 5 FL-02151 Espoo Finland, Tel.
3581039511, Fax. 358-103951955,
E-mail:gkimpex10@gmail.com
Pulses & beans and dry fruits (groundnuts,
cashews, walnuts, almonds) and soybean
meal

Contact Person: Mr Zvi Rutenberg
Tel. 00972-4-6334936, Fax. 00972-46331447, E-mail:zr@ysmforbuilding.com,
http://www.ysmforbuilding.com
Waterprooﬁng/rooﬁng materials

ROMANIA
TERAPLAST SA

GREECE
FROOT DELICACIES
Αθανάσιος Α. Βασιλόπουλος & Σία Ο.Ε.
Εισαγωγές Εξαγωγές Μολιερού 8, 14452,
Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ. 210-2852284,
6,7, E-mail:atva@otenet.gr, info@atva.gr,
http://www.frootdelicacies.com
Μαρμελάδες & γλυκά κουταλιού από 100%
φρέσκα φρούτα Ελληνικής σοδειάς χωρίς
συντηρητικά

ISRAEL
CHIMTAL
Contact Person:Mr natan Zilber
Tel. 00972-4-9990504, Fax 00972-48384720, E-mail:chimtall@gmail.com,
http://www.chimtal.co.il,
Industrial/institutional & household cleaning
products
TAPUZ MEDICAL
Contact Person: Mr Gil Plotnizky
Tel. 00972-7-72099306, Fax. 00972-772099305, E-mail:gil@tapuzmedical.com,
http://www.tapuzmedical.com
ECG Electrodes belt

Contact Person: Mr Traian Simion
Parc Industrial Teraplast, DN15A (ReghinBistrita), KM 45+500, Bistrita-Nasaud
County, Tel. 40-263238202, Fax. 40263231221, E-mail:secretariat@teraplast.ro,
http://www.teraplast.ro
PVC pipes (polyvinyl chloride) PP pipes
(polyethylene or polypropylene) joinery
proﬁles, granules (plasticized and rigid), PVC
windows and doors, aluminum fabrications

SRI LANKA
SAW ENGINEERING (PVT) LTD
Contact Person: Ms Lakshmi Wĳenayake
No. 52, Makola North, Makola, Kiribathgoda,
Sri Lanka, Tel. 94-11-2908366, Fax. 94-112908376, E-mail:athula@sawengineering.
co, http://www.sawengineering.com
Copper items, lightning protection materials
& accessories

UKRAINE
http://www.jnl.com.ua,
E-mail:jnl.sem@
gmail.com
Peas polished, sugar, ﬂour, corn, soybeans
and other crops

Εκθεση - Gastronomia/Horeca Cyprus 2014
14-17 Φεβρουαρίου 2014
Το ΚΕΒΕ, η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου (ΑΚΕΚ) η Arvani
Investments και ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου ανακοινώνουν τη
διοργάνωση της έκθεσης GASTRONOMIA / HORECA CYPRUS 2014 η
οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 17 Φεβρουαρίου 2014 και η
οποία θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ο σκοπός της Έκθεσης είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού τουριστικού και γενικότερα του
επισιτιστικού κλάδου της Κύπρου προβάλλοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό
και τροφοδοσία στο γενικότερο χώρο της μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων και προώθησης των προϊόντων του κλάδου.
Η έκθεση θα απευθύνεται τόσο προς τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου όσο και στο κοινό και θα διοργανωθεί στους χώρους της
ΑΚΕΚ καλύπτοντας πέραν των 3500τμ καθαρού εκθεσιακού χώρου και
καθιστώντας της σαν τη μεγαλύτερη και πλέον επαγγελματική έκθεση του
ξενοδοχειακού και επισιτιστικού τομέα.
Αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών τόσο από την Κύπρο
όσο και από το εξωτερικό δίδοντας την ευκαιρία για 4 μέρες οι επισκέπτες
της GASTRONOMIA – HORECA 2014 να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με ότι καινούργιο προϊόν υπάρχει σε σχέση με τη γαστρονομία, τη
βιομηχανία και τις βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών και πολλά άλλα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί από
μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου και θα δοθούν βραβεία στους
νικητές, επίσης θα οργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις που θα καταστήσουν την Έκθεση ιδιαίτερα ελκυστική στους επισκέπτες της.

29η Διεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Ιατρικών Οργάνων
και εξοπλισμού ROMMEDICA 2014
Η 29η Διεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Ιατρικών Οργάνων και εξοπλισμού ROMMEDICA 2014
θα πραγματοποιηθεί στις 26-29 Μαρτίου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο Romexpo στο
Βουκουρέστι.
Πληροφορίες:Mr Valentin Iordache
Tel. 40-75883-7725, Fax. 40-21-2077070, E-mail:rommedica@romexpo.ro, valentin.
iordache @romexpo.ro, http://www.rommedica.ro

Πωλείται στην Ουγγαρία Εργοστάσιο
Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Εργοστάσιο Γαλακτοκομικών Προϊόντων κοντά στην πόλη Szeged στα Ρουμανο-Σερβικά σύνορα προσφέρεται προς πώληση. Η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή με δυνατότητα
συλλογής 25000 λίτρων γάλακτος ημερησίως. ΄Εχει πρόσφατα ανακαινισθεί και εκσυγχρονισθεί έχει όμως σταματήσει την παραγωγή αναζητώντας επενδυτή.
Πληροφορίες: Dr. Lajos.Kossar, E-mail:lagos.kossar@gmail.com

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ, Τηλ. 22-889880
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ
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΄Εκθεση Τροφίμων και Ποτών και Ελληνορωσικό Συμπόσιο
στο Ελληνικό 24-27 Ιανουαρίου
Η ΄Εκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 24 με 27
Ιανουαρίου 2014 στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ όπως και άλλων Φορέων. Ταυτόχρονα με την ΄Εκθεση
θα διοργανωθεί το 3ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ και στόχος της όλης
διοργάνωσης είναι η προώθηση Ελληνικών Προϊόντων στη ρωσική αγορά.
Πληροφορίες: κα. Αθηνά Σιούλη
Κιν. Τηλ. 003069-57507413, E-mail:asiouli@troﬁma-pota.gr, http://www.troﬁma-pota.
gr

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ελλάδας
‘Όπως μας πληροφορεί η Ελληνική Πρεσβεία μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης έχει συσταθεί κεντρικό
ηλεκτρονικό μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Σκοπός του Μητρώου είναι η συλλογή,
επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις μεταξύ
των φορέων του δημόσιου φορέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 1000€. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα
http:www.eprocurement.gov.gr

Στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Πρεσβείας ευκαιρίες
Κύπρο-Ελλαδικής συνεργασίας
Στο πλαίσιο της προώθησης των διμερών Ελλαδο-Κυπριακών εμπορικών σχέσεων, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας αναρτά σε εβδομαδιαία βάση τα αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας που υποβάλλουν ελλαδικές εταιρείες,
στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας http://www.cyprus.mfa.gr (επιλογή: η Ελλάδα και η Κύπρος
 οικονομικές σχέσεις).
Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής, επιδιώκεται η αμεσότερη και ταχύτερη ενημέρωση του
επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σχετικά με τις δυνατότητες οικονομικής και εμπορικής
συνεργασίας των δύο χωρών συμβάλλοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων.

Πληροφορίες για συνεργασία
με Ελλαδικές Εταιρείες
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη
Λευκωσία στα πλαίσια της προώθησης των διμερών εμπορικών σχέσεων ΕλλάδαςΚύπρου αναρτά σε εβδομαδιαία βάση τα αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας
που υποβάλλουν ελλαδικές εταιρείες, στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας
στην Κύπρο: http://cyprus.mfa.gr (επιλογή: η Ελλάδα και η Κύπρος - οικονομικές
σχέσεις).
Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής, επιδιώκεται η αμεσότερη και ταχύτερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σχετικά με τις δυνατότητες οικονομικής εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών συμβάλλοντας, κατά τον τρόπο
αυτό, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων.

Επιχειρηματικές Αποστολές
και Φόρα στο Βελιγράδι και την Αθήνα
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
και με τους Επιχειρηματικούς Συνδέσμου Κύπρου Σερβίας, και Ελλάδας, και με τη στήριξη των τοπικών Επιμελητηρίων, διοργανώνουν Επιχειρηματικά Φόρα στο Βελιγράδι και την
Αθήνα με σκοπό την προώθηση της Κύπρου σαν Κέντρο Υπηρεσιών, και για την περαιτέρω
ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Σερβίας και Ελλάδας. Το Φόρουμ
στο Βελιγράδι θα οργανωθεί στις 17 Δεκεμβρίου και στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου.
Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν Φορείς και Εταιρείες που προσφέρουν Χρηματοοικονομικές Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Φορείς που ασχολούνται με τον τομέα
του Τουρισμού, των Κατασκευών και της Κτηματαγοράς όπως επίσης με τον τομέα της
Υγείας. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν Πανεπιστήμια και Εταιρείες/Συνεταιρισμοί που
ασχολούνται με τη Γεωργία, τον τομέα της Ενέργειας, το Εμπόριο (εξαγωγές/εισαγωγές) τη
Βιομηχανία και τις Μεταφορές.
Περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου του ΚΕΒΕ τηλ. 22
889890.
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Συνεργασία ζητά επιχειρηματίας στη Ρουμανία
Ρουμάνικη εταιρεία ιδιοκτήτρια έργων σε φωτοβολταϊκά πάρκα στη Ρουμανία ζητά
επιχειρηματικό εταίρο από την Κύπρο. Η εταιρεία πωλεί επίσης γαλβανιζέ ατσάλινες
δομές για ηλιακά πάρκα (dip-hot galvanized steel structures for solar parks).
Για περισσότερες πληροφορίες:
TIM SALES PAVEL SRL
Mr Mihai Pavel
Κιν. Τηλ. 40-421252097, Ε-mail:timsalespavel@gmail.com,
mihailconsultansy@gmail.com

Εκθέσεις στην Ελλάδα 2014
25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΕΦΟΔΙΩΝ
6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ,
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ,
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑΠερισσότερες
πληροφορίες από τον Ελληνικό Οργανισμό Διεθνών Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Κεντρικά Γραφεία: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 154, 546
36 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310-291111, Φαξ. 2310256827,
Γραφεία Αττικής:HELEXPO PALACE Λεωφ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.
210-6168888, Φαξ. 210-61-68800

Διεθνής ΄Εκθεση Γούνας Καστοριάς 2-5 Μαϊου 2014
Η 39η Διεθνής ΄Εκθεση Γούνας, Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Μαϊου 2014
στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας.
Οργανωτές: Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς ‘’Ο Προφήτης Ηλίας’’, Βαλαλά 1,
52100 Καστοριά, Μακεδονία, Τηλ. 2467021123, 2467021407, Φαξ. 24-67028271,
E-mail:akf@otenet.gr,

Έκθεση Ελληνικής Μόδας
18-20 Ιανουαρίου στην Αθήνα
΄Εκθεση Ρουχισμού Μόδας για την περίοδο ΄Ανοιξης – Καλοκαιριού 2014 (Fashion Expo)
διοργανώνεται στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL στο Κέντρο της Αθήνας στις 2830 Ιανουαρίου 2014.
Η ΄Εκθεση απευθύνεται σε βιομήχανους, εισαγωγείς, εμπόρους και ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης ρουχισμού μόδας. Στην προηγούμενη έκθεση συμμετείχαν
50 Ελλαδίτες βιομήχανοι και εισαγωγείς ειδών ρουχισμού και την επισκέφθηκαν 600
μεταπωλητές από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες.
Περισσότερες Πληροφορίες: κα Αναστασία Στεφάνου, Τηλ. 0030-2108623220, Φαξ.
0030-2108623130, E-mail:ekthesi@otenet.gr

Διεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων
21-24 Φεβρουαρίου στην Αθήνα
Η 1η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Αρτοποιϊας, Ζαχαροπλαστικής (foodrexzyma)
θα γίνει στις 21-24 Φεβρουαρίου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας Αττικής,
που είναι άμεσα προσβάσιμο από το Διεθνές Αερολιμένα ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και
άλλους χώρους προέλευσης.
Η έκθεση απευθύνεται σε στελέχη και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων,
ποτών, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής, ξενοδοχείων και μαζικής εστίασης, εισαγωγείς
και εξαγωγείς.
Οργανωτές:ΑΤΟΥ, Δοϊράνης 134, 17673 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 210-9576100, Φαξ.
210-9516779, http://www.foodrex-zyma.gr, E-mail:christidis@atou.gr

Διεθνής ΄Εκθεση Κρασιών στην Πράγα 23-25 Απριλίου 2014
Η 17η Διεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Κρασιών (17th International Trade Fair of Wine &
Delicacies) θα γίνει στις 23-25 Απριλίου 2014.
Οι οργανωτές χαρακτηρίζουν την έκθεση τη μεγαλύτερη έκθεση κρασιών που γίνεται
στις νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. και προσελκύει το ενδιαφέρον των εστιατορίων και των
ξενοδοχείων που αναζητούν οινικά προϊόντα κυρίως από μικρά οινοποιεία.
Τονίζεται επίσης ότι η οικονομική κρίση μπορεί να επηρέασε τις αγορές νέου αυτοκινήτου ή τηλεόρασης αλλά δεν έχει επηρεάσει την κατανάλωση κρασιού και την αναζήτηση νέων οινικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Vego Prag, Τηλ.420736610320, E-mail: expoprague@vegoprag.cz,
http://www.delikatecy.cz
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433
e-mail: ncci@ccci.org.cy

μικρά
ΕΒΕ Λευκωσίας:
Ενίσχυση Συνεργασίας
με Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Μια εξαιρετική και εποικοδομητική
συνάντηση είχε στις 6 Νοεμβρίου
2013 η Επιτροπή Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστα Χριστοφίδη.
Της αντιπροσωπείας του ΕΒΕ
Λευκωσίας ηγείτο ο Πρόεδρος κ.
Κώστας Γεωργαλλής μαζί με τον
Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας κ. Ντίνο
Μιτσίδη, και συμμετείχαν τα μέλη,
κ.κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου,
Γιώργος Ψημολοφίτης, Δήμος Δημοσθένους, Κώστας Ζορπάς και ο
Διευθυντής Βιομηχανίας Ανδρέας
Αντωνιάδης.Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ανταγωνιστικότητας της κυπριακής βιομηχανίας και
η ανάγκη για περαιτέρω εμπλοκή
των θεμάτων έρευνας και καινοτομίας. Εκτενής συζήτηση έγινε
για την προοπτική μείωσης του
κόστους ηλεκτρικού ρεύματος με
νέες τεχνολογίες και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αναλύθηκε
από τον Πρύτανη η πρωτοβουλία
του Πανεπιστημίου Κύπρου για το
«Αγοράζω Κυπριακά» και οι διάφορες ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την προώθηση της αγοράς
κυπριακών προϊόντων καθώς αυτό
στηρίζει την οικονομία και συγκρατεί την ανεργία.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Γεωργαλλής ευχαρίστησε τον
Πρύτανη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μέσα
από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών/
ερευνητών στις διάφορες Επιτροπές του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν εν
εκτάσει τρόποι για περαιτέρω και
ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανισμών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς της
έρευνας και καινοτομίας με σχετικές εφαρμογές στην μεταποιητική
βιομηχανία. Και οι δύο φορείς συμφώνησαν όπως διερευνήσουν τρόπους διεύρυνσης της συνεργασίας
τους και επανέλθουν το συντομότερο δυνατό.
Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από
τη συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας
με τον Πρύτανη.
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Πρωτοποριακή πρόταση από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ Κώστα Γεωργαλλή

Η Λευκωσία μπορεί να καταστεί
μοχλός ανάπτυξης όλης της οικονομίας
Εισηγήσεις για νέα έργα και υποδομές στην Πρωτεύουσα
Η οικονομία βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί

Μια πρωτοποριακή πρόταση που συνοψίζεται
στο ότι η πόλη και επαρχία Λευκωσίας μπορούν
να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας της Κύπρου, κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) κ. Κώστας Γεωργαλλής.
Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΕΒΕΛ, με θέμα «η Λευκωσία ως μοχλός ανάπτυξης – Επενδύστε στη Λευκωσία», ο κ. Γεωργαλλής ανάφερε ότι με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της η
Λευκωσία μπορεί να δώσει ώθηση σ’ αυτό που
όλοι επιδιώκουμε και προσδοκούμε, δηλαδή την
ανάπτυξη της οικονομίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ. Γεωργαλλής η ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας
αποτελεί σήμερα το 40% του πληθυσμού της
Κύπρου, κατέχει το 40% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής της μεταποίησης παγκύπρια, είπε
έχει το 43% του εργατικού δυναμικού της χώρας και είναι το διοικητικό κέντρο της Κύπρου.
Ταυτόχρονα, έχει πλούσια ιστορία, μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία, πολιτιστική ζωή, σημαντικές
υποδομές στην παιδεία (πανεπιστήμια, κολλέγια,
επαγγελματικές σχολές) και υγεία (νοσοκομεία,
ιδιωτικές κλινικές, κλινικά εργαστήρια) και πολλά
άλλα πλεονεκτήματα.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της Λευκωσίας,
μαζί με τις νέες αναπτύξεις που προτείνουμε
σήμερα, επισήμανε ο κ. Γεωργαλλής, μπορούν
να μετατρέψουν την πρωτεύουσα στην Πύλη
της Ευρώπης προς τις Αραβικές χώρες και αντίστροφα. Η Λευκωσία, με τα πλεονεκτήματα που
διαθέτει, είπε μπορεί να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο «επιχειρείν» της Κύπρου
τόσο προς την Ευρώπη, όσο και προς τις Αραβικές χώρες. Ο αναβαθμισμένος αυτός ρόλος
της Κύπρου μπορεί να βοηθήσει στις εμπορικές
συναλλαγές και με άλλες χώρες, όπως της Ασίας
και της Αφρικής.
Και συμπλήρωσε:
• Παρά το ότι ο βόρειος βραχίονας της Λευκωσίας είναι αδρανοποιημένος από την
τουρκική κατοχή, εντούτοις η πρωτεύουσα
έχει τα φόντα να καταστεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρηματικών, εμπορικών
και διοικητικών δραστηριοτήτων καθώς και
κέντρο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για όλη
την περιοχή. Ενδεικτικό αυτού, είναι το γεγονός ότι σήμερα οι διεθνείς ενεργειακές εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο προτιμούν
τη Λευκωσία για την έδρα τους. Το ίδιο και
άλλες επιχειρήσεις, με άλλες δραστηριότητες.
Ο κ. Γεωργαλλής ανάφερε τα εξής σημαντικά
έργα που μπορούν να αυξήσουν κατά πολύ την

δώσουμε κατάλογο επενδυτικών προτάσεων
της Λευκωσίας στην κυβέρνηση και στον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων ( το
γνωστό CIPA) για να τις προβάλουν στις επαφές
τους με τους ξένους επενδυτές.

προσφορά της Λευκωσίας στην οικονομία:
• Ολοκλήρωση των έργων στην Πλατεία Ελευθερίας
• Καλύτερη αξιοποίηση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου για προσέλκυση συνεδριακού
τουρισμού
• Ανάπλαση του χώρου στο παλιό ΓΣΠ
• Προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο
του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
• Άμεση ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού
Θεάτρου που μένει σε αδράνεια εδώ και
χρόνια.
• Αναπαλαίωση και συντήρηση της εντός των
τειχών πόλης.
• Περιφερειακή αξιοποίηση του τομέα της
υγείας και παιδείας.
• Μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία.
• Αξιοποίηση μέσω κινήτρων από το κράτος
των κενών και αδρανών οικοπέδων και χώρων στη Λευκωσία και άμεση ψήφιση του
Σχεδίου περιοχής.
• Δημιουργία του καζίνο – θέρετρο στα γεωγραφικά όρια της Λευκωσίας.
• Υλοποίηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας και δημιουργία σύγχρονου τραμ
στην πρωτεύουσα
• Δημιουργία Ζώνης καινοτομίας.
Αναφερόμενος στο που θα βρεθούν πόροι για
όλα αυτά τα έργα είπε ότι πολλά από τα πιο
πάνω έργα είναι σχεδιασμένα και υπάρχουν προβλεπόμενοι προϋπολογισμοί, ενώ τα υπόλοιπα
μπορούν να υλοποιηθούν είτε με προσέλκυση
ξένων επενδυτών, με αυτοχρηματοδότηση με τη
μέθοδο του ΒΟΤ, από διαρθρωτικά ταμεία της
Ευρώπης, από κονδύλια που αφορούν έκτακτα
σχέδια ανάπτυξης και επένδυσης.
Ως Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους Δήμους Λευκωσίας, πρόσθεσε, είμαστε έτοιμοι να

Οικονομικές εξελίξεις
Στην ομιλία του ο κ. Γεωργαλλής αναφέρθηκε
και στις θέσεις του ΕΒΕΛ για την οικονομία τονίζοντας ότι «δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί
τους τελευταίους μήνες η οικονομία βρίσκεται
συνεχώς σε τεντωμένο σχοινί». Αφού είπε ότι το
ΕΒΕΛ προειδοποίησε για την κατηφόρα της οικονομίας, τόνισε ότι «χαιρετίζουμε τις εντατικές
προσπάθειες της κυβέρνησης του Προέδρου
Αναστασιάδη για ενίσχυση ζωτικών κλάδων της
οικονομίας, ώστε να αρχίσει η ανάκαμψη».
Άλλες τοποθετήσεις του Προέδρου του ΕΒΕΛ
είναι οι εξής:
• Η προσπάθεια σμίκρυνσης και εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, απαιτεί πιο κάθετες και ριζοσπαστικές αποφάσεις.
• Δεν επιτρέπεται σήμερα, με τα τόσα που βιώσαμε, να συζητούμε ακόμα για την ανάγκη
ή όχι της εναλλαξιμότητας στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος
λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και να
αυξηθεί η παραγωγικότητα των κρατικών λειτουργών.
• Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζει το ΕΒΕΛ για
τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία ταλαιπωρούν τελευταία τον τόπο. Καλούμε την
κυβέρνηση να είναι αυστηρή και να πατάξει
αυτά τα φαινόμενα απ’ όπου και αν προέρχονται.
• Για την διατήρηση των επιτοκίων σε ψηλά
επίπεδα κρούουμε ξανά τον κώδωνα του
κινδύνου τόσο προς την κυβέρνηση όσο και
προς την Κεντρική Τράπεζα και τις καλούμε
να παρέμβουν προς την ορθή κατεύθυνση,
χωρίς να διαταράσσεται το καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης των επιτοκίων.
• Είναι παράλογο, να αδυνατούμε να βρούμε
τρόπους συγκράτησης του κόστους του
ηλεκτρικού ρεύματος, όταν όλοι γνωρίζουμε
τις αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτού του απαράδεκτου φαινομένου πάνω σ’ όλη την οικονομία.
• Ενώ η Βουλή έχει προχωρήσει την νομοθετική ρύθμιση των ενοικίων σε οικιστικά και
εμπορικά ακίνητα, δεν έχει εγκύψει στο θέμα
ενοικίων στα κρατικά βιομηχανικά τεμάχια.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έδωσε
τη διαβεβαίωση ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες
και όπως είπε η Λευκωσία θα αναπτυχθεί όπως
της αξίζει και η Κύπρος σύντομα θα καταστεί και
πάλι μια ευημερούσα και ανεπτυγμένη χώρα.

Tο ΕΒΕΛ στο Υπουργείο για τα θέματα Βιομηχανίας
Συνάντηση με το Διευθυντή Τεχνολογίας κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους είχαν την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής και ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταποιητική
βιομηχανία στο τόπο μας, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων των
αποφάσεων μετά το Eurogroup, και η ανάγκη στήριξης των Κυπριακών Βιομηχανιών ώστε να μπορέσουν να εξέλθουν από τη

δύσκολη θέση στην οποία ευρίσκονται. Συζητήθηκαν εκτενώς
οι προοπτικές που διαφαίνονται για τις βιομηχανίες μέσα από
διάφορα σχέδια για την επιχειρηματική καινοτομία από τα διαρθρωτικά ταμεία για την επόμενη προγραμματική περίοδο 20142020. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ διαβεβαίωσε τον κ. Χαραλάμπους
ότι η αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου
με την Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεχισθεί και ενισχυθεί.
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655
e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

μικρά

Κρυφώνονται
οι εκδηλωσεις
για τα 50χρονα
ΕΒΕΛ
Κορυφώνονται το Νοέμβριο και
Δεκέμβριο οι εκδηλώσεις για τα
50 χρόνια ζωής, δημιουργικής
δράσης και προσφοράς στον
επιχειρηματικό κόσμο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Για τις 20 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη
η επίσημη παρουσίαση του Αφιερώματος στα 50χρονα, το οποίο
πέρα από τη δράση του ΕΒΕΛ
περιέχει εκτενείς αναφορές στην
εμπορική και βιομηχανική Λεμεσό
του χθες. Η παρουσίαση θα γίνει
από το γνωστό Λεμεσιανό δημοσιογράφο και μελετητή Τίτο Κολώτα στο Δημοτικό Πολιτιστικό
Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης»,
το οποίο έχει ευγενώς παραχωρηθεί από το Δήμο Λεμεσού για
το συγκεκριμένο σκοπό. Στις 13
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί,
υπό την αιγίδα και την προσωπική
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσημο δείπνο (gala
dinner) εορτασμού των 50χρονων. Στο πλαίσιο το δείπνου, στο
οποίο θα απευθύνει χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα
μιλήσει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ,
και θα τιμηθούν 30 και πλέον
επιχειρήσεις της Λεμεσού που
παραμένουν μέλη του ΕΒΕΛ καθ’
όλη τη διάρκεια της 50ετίας. Την
εκδήλωση της 13ης Δεκεμβρίου αναμένεται να τιμήσουν με
την παρουσία τους, πέρα από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι
και άλλοι αξιωματούχοι.
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Ευρωπαϊκό σχέδιο κινητικότητας Leonardo da
Vinci – επαφή με το Επιμελητήριο του Bekes
Για το όλο φάσμα δραστηριοτήτων του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού ενημερώθηκε αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου της Ουγγρικής επαρχίας
Bekes που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Κινητικότητας Leonardo da
Vinci. H 12μελής Ουγγρική αντιπροσωπεία, στην οποία
συμμετείχε και ο Γραμματέας του Επιμελητηρίου του
Bekes, Zsolt Toth, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον
τρόπο λειτουργίας των Επιμελητηρίων στην Κύπρο, τους
τομείς δραστηριοποίησης τους, τους τρόπους αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη, τις πηγές εσόδων και άλλα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε επίσης για ενέργειες που
γίνονται προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης ατόμων με
ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνία γενικότερα. Για τα εξειδικευμένα αυτά
θέματα αναφέρθηκε ότι το Επιμελητήριο Λεμεσού συνεργάζεται στενά με αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και στηρίζει ενεργά, πρωτίστως με διάχυση πληροφόρησης στα
μάλη του, κυβερνητικά σχέδια εργασιακής και κοινωνικής
ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τονίστηκε
ότι τέτοια άτομα απασχολούνται και από επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΛ. Οι Ούγγροι επιμελητηριακοί είχαν επίσης
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα οικονομικά

χαρακτηριστικά της Λεμεσού όπως και για την παρούσα
κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας υπό το φως των
αποφάσεων του Eurogroup το Μάρτιο, αλλά και για τις
προοπτικές που προδιαγράφονται από το γεγονός ότι
στα επόμενα χρόνια η Κύπρος θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τα αξιόλογα κοιτάσματα της σε φυσικό
αέριο.

Eπίσκεψη βρετανού ύπατου αρμοστή
Επίσκεψη στα γραφεία του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού πραγματοποίησε πρόσφατα ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο
Mathhew Kidd, συνοδευόμενος από την επικεφαλής
του Οικονομικού Τμήματος της Αρμοστείας Έλενα Ορφανίδου.Ο Βρετανός διπλωμάτης έγινε δεκτός από πολυμελή αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΒΕΛ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Φιλόκυπρο Ανδρέου
και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στο επίκεντρο της συζήτησης φυσιολογικά βρέθηκε η
τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Κύπρος γενικά και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις –
εργοδότες και εργοδοτούμενοι.
Από πλευράς ΕΒΕΛ, ο Πρόεδρος κ. Ανδρέου σημείωσε
ότι οι αποφάσεις που έλαβε το Europgroup για την Κύπρο ουσιαστικά στραγγαλίζουν τον επιχειρηματικό τομέα
και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Οι επιπτώσεις, συνέχισε, είναι ορατές σε όλα τα επίπεδα
καθώς το πρόβλημα της ανύπαρκτης πλέον ρευστότητας έχει αγγίξει όλες τις επιχειρήσεις, κατάσταση που

οδηγεί και στην ολοένα αυξανόμενη ανεργία. Τόσο ο
Πρόεδρος, όσο και άλλα μέλη του Συμβουλίου επεσήμαναν ότι ναι μεν η Κύπρος μπορεί, σε μεταγενέστερο
στάδιο, να προσβλέπει σε έσοδα από την αξιοποίηση
του φυσικού αερίου της Κυπριακής ΑΟΖ αλλά στο μεταξύ βλέπει την παρούσα κατάσταση με ρεαλισμό και
ωριμότητα.
Ναι μεν, οι πρόσφατες εξελίξεις αποτέλεσαν καίριο
πλήγμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά η Κύπρος παραμένει περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο,
ιδιότητα που μπορεί να τύχει περαιτέρω αξιοποίησης.
Ο Ύπατος Αρμοστής κ.Kidd ανέφερε πως η Βρετανία
δεν είναι απλός θεατής των εξελίξεων στην Κύπρο, αφού
ομάδα του Βρετανικού υπουργείου οικονομικών συνδράμει εμπράκτως την προσπάθεια για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον Κυπριακό δημόσιο τομέα.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκδήλωσης επενδυτικού
και άλλου ενδιαφέροντος από Βρετανικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο κ. Kidd παρατήρησε πως η προοπτική είναι
πάντοτε υπαρκτή, αλλά, εύλογα πρέπει να προηγηθεί η
αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας Κύπρου.
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Όταν πριν από 50 χρόνια δύο εκλεκτά
ιστορικά μέλη του ΕΒΕΑ οι Χριστόδουλος Μαυρουδής και Φάνος Επιφανίου
συνεδρίαζαν στο FLORIDA HOTEL,
στην Αμμόχωστο και ανελάμβαναν καθήκοντα στο ΕΒΕΑ δεν φαντάστηκαν
ποτέ τους ότι σήμερα θα βρίσκονταν
στην προσφυγιά στην ημικατεχόμενη
Δερύνεια, ούτε βέβαια πως θα ζούσαν
πρωτόγνωρες οικονομικές καταστάσεις
αλλά και μια έντονη αμφισβήτηση της
αποστολής και οργάνωσης του ΕΒΕΑ
από την Ελεύθερη Επαρχία.
Τόνισε τα πιο πάνω ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Αμμοχώστου κ. Γιώργος Μιχαηλίδης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΑ στις 21 Νοεμβρίου,
αναφερόμενος στα δύο ιστορικά μέλη,
που ήσαν παρόντα, και απευθυνόμενος
σ΄αυτά πρόσθεσε:
‘’Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστούμε που
μας κρατήσατε ζωντανούς στην προσφυγιά και που βάλετε τις ρίζες ενός
δημιουργικού και χρήσιμου Επιμελητηρίου που στηρίζει τον επιχειρηματικό
κόσμο του όπου και να ευρίσκεται στην
Επαρχία αλλά και στην προσφυγιά.’’
Ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε
στα κύρια θέματα που απασχόλησαν
το Επιμελητήριο και που θα το απασχολούν για πολύ ακόμα χρόνο και τα οποία
αφορούν κυρίως την Ελεύθερη Επαρχία
Αμμοχώστου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ είπε ότι με την
εξαγγελία των βίαιων και επώδυνων
αποφάσεων του Eurogroup εκτός από
την έντονη δραστηριότητα του το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια δράσης
του ΚΕΒΕ κάλεσε σε συναντήσεις τα
μέλη και τους συνδέσμους που υπάγονται στο ΕΒΕΑ, τόσο στη Λεμεσό
όσο και στο Παραλίμνι, για μια άμεση απογραφή των προβλημάτων που
αντιμετώπιζαν και την προώθηση λύσεων μέσω του ΚΕΒΕ προς τα αρμόδια
υπουργεία, υπηρεσίες κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρόσθεσε:
‘’Θέλαμε να είμαστε πρακτικοί και εποικοδομητικοί και με στοχευμένες ενέργειες να στηρίξουμε το ΚΕΒΕ και να αλλάξουμε την ρότα των εξελίξεων.
Μεταξύ άλλων το Επιμελητήριο εισηγήθηκε τα ακόλουθα :
• Την άρση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα και την παροχή ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία
των επιχειρήσεων.
• Την επιμήκυνση και αναδιάρθρωση
των δανείων και τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Πλούσια και πολυεπίπεδη η δραστηριότητα, ΕΒΕΑ
στον επιχειρηματικό τομέα και στο πολιτικό θέμα
Αποτίμηση έργου από τον Προέδρου ΕΒΕΑ Γιώργου Μιχαηλίδη στη Γενική Συνέλευση
• Τη διαφοροποίηση/επέκταση του
χρόνου καταβολής του Φ.Π.Α.,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων,
λόγω έλλειψης ρευστότητας.
• Τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα.
• Την επίλυση των προβλημάτων στις
διεθνείς συναλλαγές και στα εμβάσματα εξωτερικού.
• Το συμψηφισμό δανείων με καταθέσεις.
• Επίλυση των προβλημάτων στα λιμάνια και τελωνεία για έγκαιρη παραλαβή των φορτίων.
• Την παγοποίηση των ενοικίων σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες και
την παροχή διευκολύνσεων για την
τακτοποίηση καθυστερημένων οφειλών.
• Τη ρύθμιση του θέματος των εμπορικών πιστώσεων και των μεταχρονολογημένων επιταγών.
Για τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν
από την πτώχευση της Λαϊκής Τράπεζας και το κούρεμα των καταθέσεων
τους το ΕΒΕΑ εισηγήθηκε την υιοθέτηση σειράς αντισταθμιστικών μέτρων,
που ήταν και εισηγήσεις των μελών
του. Ανάφερε ο κ. Μιχαηλίδης ότι το
Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής του νέου φόρου
ακίνητης ιδιοκτησίας είναι άδικος και παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή

του και πιστεύει ότι πρέπει να καταστεί
η εφαρμογή της νομοθεσίας πιο δίκαιη
και λειτουργική.
Τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ότι από
κοινού με το ΚΕΒΕ και τα αδελφά Επιμελητήρια υψώνουν την φωνή τους για
το θέμα της μείωσης των δανειστικών
επιτοκίων. Και για τα δύο θέματα ο
πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ Ανδρέας Μάτσης
κατέθεσε προτάσεις.
Θέματα που απασχόλησαν το ΕΒΕΑ:
ήσαν η εξαίρεση των αδρανούντων εταιρειών που ιδρύθηκαν σε κατεχόμενες
περιοχές πριν το 1974 από την υποχρέωση καταβολής των € 350, ή αναθεώρηση ενοικίων οικοπέδων βιομηχανικών
ζωνών και του φόρου ιδιοκτησίας στις
βιομηχανικές περιοχές, η διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
των Βιομηχανικών Περιοχών ώστε να
καταστεί βιώσιμη η ανάπτυξη και χρήση
του Πολυδύναμου Κέντρου στο οικόπεδο του ΕΒΕΑ στη Β.Π. Φρενάρου, όπου
θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα
γραφεία του Επιμελητηρίου.
Σε επαφές με Αρμόδιους Υπουργούς
και τη Βουλή συζητήθηκε η ρύθμιση των
εμπορικών πιστώσεων, οι ακάλυπτες
επιταγές, η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, οι προσφυγές για τις κατεχόμενες
περιουσίες και η ανέγερση Δικαστικού
Μεγάρου στο Παραλίμνι, η βελτίωση
της λειτουργικότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών λιμανιών, ο

εξορθολογισμός της ταρίφας δικαιωμάτων της Αρχής και η απλοποίηση των
διαδικασιών η φιλελευθεροποίηση των
πτήσεων για προσέλκυση τουριστών
από υφιστάμενους και νέους προορισμούς, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, η ανάπτυξη του οδικού δικτύου
της Ελεύθερης Αμμοχώστου, η παροχή
κινήτρων για ανάπτυξη της κρουαζιέρας
στα Κυπριακά λιμάνια, η ατμοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου-Ελλάδος με πλοία τακτικής γραμμής και θέματα ενέργειας.
Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα της Μαρίνας Αγίας Νάπας και η πρόταση του
ΕΒΕΑ για δημιουργία Κέντρου Πολυμέσων και καζίνου στην Ελεύθερη Αμμόχωστο και ο ρόλος του ΚΟΤ και των
εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων
Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου
Το ΕΒΕΑ συμμετέχει στην Επιτροπή
για εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου που
περιλαμβάνει τις Κοινότητες Σωτήρας,
Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αυγόρου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου και τις περιοχές
Άχνας και Ξυλοφάγου που βρίσκονται
εκτός των Βρετανικών Βάσεων και
υπέβαλε σειρά εισηγήσεων και γενικές
αρχές που πρέπει να διέπουν το Τοπικό Σχέδιο, με στόχο την ισορροπημένη
ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων και
των υποδομών των Κοινοτήτων. Ο σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να λαμβάνει
υπόψη τα υφιστάμενα πολεοδομικά
σχέδια των δημαρχούμενων περιοχών
ώστε να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός
ανάπτυξης της επαρχίας Αμμοχώστου.
Πολυεπίπεδη ήταν η δραστηριότητα
στον τομέα εκπαίδευσης που περιλάμβανε υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ για προώθηση της
επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, πρωτοβουλία με
διάφορες εισηγήσεις με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των κολλεγίων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αύξηση
της συνεισφοράς του στην οικονομία
του τόπου, η επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων.
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Σε μια προσπάθεια εξεύρεσης πόρων
από την Γερμανία για τις Μ.Μ.Ε. και την
αντιμετώπιση της ανεργίας και μετά
από παρότρυνση Γερμανών Ευρωβουλευτών και της Πρεσβείας της Γερμανίας το ΕΒΕΑ προέβη σε ενέργειες για
εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Ανοικοδόμησης της Γερμανίας KFW
και με χαρά πληροφορήθηκε από το
Υπ. Οικονομικών ότι όλα βαίνουν ομαλά. Επίσης η συνάντηση με το Επιμελητήριο του Freiburg για διδυμοποίηση
με το ΕΒΕΑ και ανάπτυξη συνεργασίας
στους τομείς της ηλιακής ενέργειας και
ξενοδοχειακής εκπαίδευσης μπορεί σύντομα να φέρει καρπούς. Ιδιαίτερα σε
ότι αφορά την εκπαίδευση ανέργων
μαγείρων από την ΕΕΑ και την απασχόληση τους στη Γερμανία.
Μετά από πρόσκληση της Αναπτυξιακής Λεμεσού και μέσα στα πλαίσια του
προγράμματος LEADER της Ε.Ε. κατατέθηκε στο Συνέδριο Διακρατικής Συνεργασίας με θέμα «Τοπικά Προϊόντα
για την Τοπική Ανάπτυξη» αναλυτικό
υπόμνημα. Στόχος η αξιοποίηση των
τουριστικών δυνατοτήτων της Ε.Ε.Α.
και της Κύπρου στην κατανάλωση τοπικών αγροτικών προϊόντων από ξένους
καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός
για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
και τη δημιουργία νέων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές
κοινότητες. Πρόταση κατατέθηκε σε
εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο Σωτήρας με θέμα «Η Αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.».
Συνεργασία –Διδυμοποιήσεις με
ξένα Επιμελητήρια
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της οικονομικής και
επιχειρηματικής συνεργασίας με Επιμελητήρια και οίκους του εξωτερικού
έγιναν επαφές με τα Επιμελητήρια
Ιωαννίνων και Bahrain και στα πλαίσια
συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με τα Επιμελητήρια για
στήριξη ΜΜΕ θα πραγματοποιηθούν
επισκέψεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων και
αναγκών τους σε σχέση με την έρευνα,
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ζήτησε όπως
όλα τα σημαντικά έργα της Επαρχίας
και αυτά ακόμα που δεν είναι ώριμα θα
πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο του CIPA, ώστε να δημιουργηθεί
μια νέα δυναμική και να κεντρίζεται το
ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Σε παρουσίαση του ΚΕΒΕ στο Επιμελητήριο του Αμβούργου όπου το ΕΒΕΑ
παρουσίασε τέτοια έργα και διαπιστώθηκε ενδιαφέρον σε τομείς που ήταν
άγνωστοι σε δυνητικούς επενδυτές.
Τουρισμός
Για τον τουρισμό ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης επισήμανε ότι αποτελεί μια σταθερή αξία και παρά την παρατεταμένη
οικονομική ύφεση, η συμβολή του στην
οικονομική ανάπτυξη, τόσο στο σκέλος των εσόδων και την εισροή συναλλάγματος όσο και στην απασχόληση
είναι πολύ σημαντική.
Αναμφίβολα η παγκοσμιοποίηση έφερε
τρομακτικές αλλαγές στο διεθνή ανταγωνισμό, για παράδειγμα στο τουρισμό
αλλά και στις κατασκευές. Η Κύπρος
σήμερα ανταγωνίζεται με άλλες 170
χώρες. Ενώ η Επαρχία μας διεκδικεί
το δικό της μερίδιο στην Μεσόγειο των
200 εκ. τουριστών. Μάλιστα σε μια περίοδο όπου πολλά από τα εμπλουτιστικά έργα που ζητούνται για χρόνια τώρα
εξαρτώνται από ξένους επενδυτές.
Εκτός από την εποχικότητα, τις επιχειρήσεις της Επαρχίας Αμμοχώστου μαστίζει και το πρόβλημα της επικερδότητας και της ανεργίας των νέων. Δεν είναι
μόνο οι χαμηλές τιμές των ξενοδοχείων,
το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων ή η
υπολειτουργία των κέντρων αναψυχής
και καταστημάτων που πρέπει να μας
απασχολήσει. Είναι και το πραγματικό
καθαρό όφελος του προκύπτει στην οικονομία από τον τουρισμό. Έχουμε το
40% των διανυκτερεύσεων παγκυπρίως, φιλοξενούμε 800.000 τουρίστες,
μας αφήνουν €600 εκ., τι μας απομένει
όμως από τα λεφτά που εισπράττουμε;
Πόσα από αυτά φεύγουν στο εξωτερικό για αγορές προϊόντων που καταναλώνονται εδώ; Φοβάμαι το ποσοστό

είναι ψηλό γιατί τα ξένα προϊόντα έχουν
κατακλύσει την Επαρχία μας και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Επιπλέον 10%
του εισοδήματος από τον τουρισμό καταλήγει στο δημόσιο. Πόσα όμως από
αυτά επιστρέφουν στην επαρχία;
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε πως όλοι
πρέπει να στηρίξουμε τις δικές μας βιομηχανίες και παραγωγούς. Ο τουρισμός θα πρέπει να αφεθεί να παίζει
τον καταλυτικό και πολλαπλασιαστικό
του χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τα οφέλη θα πρέπει
να καλύψουν όλες τις κοινότητες για
να έχουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη, είπε και πρότεινε στον Υπουργό την
ίδρυση ‘’Κέντρου Τεκμηρίωσης Κυπριακού Τουρισμού’’ με την συμμετοχή
όλων των φορέων της οικονομίας της
Πανεπιστημιακής καθώς και της ερευνητικής κοινότητας.
Είναι επιτέλους καιρός να έχουμε όλοι
πρόσβαση σε ασφαλείς πληροφορίες
και στατιστικά στοιχεία για τις ποικίλες
εκφάνσεις της ανάπτυξης και της εξέλιξης του Κυπριακού τουρισμού, είπε
υπάρχει άμεση ανάγκη για ρεαλιστική
αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων του κλάδου, τα οποία θα οδηγούν
σε ασφαλή συμπεράσματα-εργαλεία
για την μελέτη των τουριστικών δεδομένων και που θα αποδίδουν την ορθή
διάσταση του τουρισμού στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα αποτελούν
παρακαταθήκη για το στρατηγικό σχεδιασμό όχι μόνο της χώρας, αλλά και
της Επαρχίας και των τουριστικών επιχειρήσεων.
Το ΕΒΕΑ έχει υποβάλει μια σειρά από
εισηγήσεις για έργα υποδομής και ευφάνταστες ιδέες για τον εμπλουτισμό
και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, μεταξύ των οποίων είναι και οι
ακόλουθες:

• Το πιλοτικό σχέδιο «365 ημέρες
τουρισμός» για την απάμβλυνση της
εποχικότητας.
• Την παροχή πολεοδομικών φορολογικών και άλλων κινήτρων για την
επέκταση και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων ή και την αλλαγή της χρήσης τους.
• Την δημιουργία του «Κέντρου Πολυμέσων με καζίνο» το οποίο θα
καλύπτει τον ευρύτερο τομέα της
ψυχαγωγίας και θα αποτελεί το
σημείο αναφοράς για την Ελεύθερη Αμμόχωστο, αλλά και θα συμβάλει τεράστια στην απάμβλυνση
της εποχικότητας. Επιμένουμε ότι
οι τουριστικές περιοχές πρέπει να
αποκτήσουν multipurpose centers
με καζίνο.
-• Την παραχώρηση κινήτρων και την
εντατική προβολή και μάρκετινγκ
του τουρισμού των επαύλεων και
παραθεριστικών κατοικιών (οι πωλήσεις στην επαρχία είναι μείον 66%
που είναι η μεγαλύτερη μείωση στην
Κύπρο).
• Την προώθηση Κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης του Αγροτουρισμού.
• Την επέκταση του προγράμματος
«Ανοικτοί Αιθέρες» σε υφιστάμενους και νέους προορισμούς για την
προσέλκυση περιηγητών.
• Την αισθητική βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
• Την εισαγωγή «τέλους ανάπτυξης
και προβολή του τουριστικού προϊόντος», τα έσοδα του οποίου θα χρησιμοποιούνται από την Συντονιστική
Επιτροπή Τουρισμού για σκοπούς
προβολής και ανάπτυξης.
Για τη Μαρίνα Αγίας Νάπας αναφέρθηκε
ότι σύμφωνα με τη σύμβαση που υπόγραψε η εταιρεία “M.M. MAKRONISOS
MARINA LTD.” με την Κυβέρνηση, στις
αρχές του 2012, οι εργασίες κατασκευής του έργου αναμένεται να αρχίσουν
τον Απρίλη του 2014.
Ο στρατηγικός επενδυτής ετοίμασε τα
αναθεωρημένα τελικά σχέδια της μαρίνας και κατέθεσε αίτηση στην Πολεοδομία για έγκριση τον Απρίλη του 2013.
Η οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου γι’αυτό η εταιρεία
ζήτησε την παροχή κινήτρων σε εν-
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διαφερόμενους επενδυτές για την
υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα του συμβολαίου. Ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΑ με χαρά ανάφερε
ότι πολύ σοβαρός επενδυτής εκδήλωσε ενδιαφέρον. Με βάση την μελέτη
των ελεγκτών το έργο μετά τη μείωση
των τιμών των ακινήτων για να καταστεί βιώσιμο θα πρέπει να παραχωρηθεί επιπλέον 14.000 τ.μ.. δομημένου
χώρου.
Για την Μαρίνα Πρωταρά έγινε μελέτη βιωσιμότητας και η περιβαλλοντική
μελέτη και ετοιμάστηκαν οι όροι της
προσφοράς. Η Κυβέρνηση αναμένει
την έγκριση της νομοθεσίας για την
προκήρυξη και εκτέλεση του έργου με
τη μέθοδο του ΡΡΡ.
Για το Γήπεδο αναφέρθηκε πως εδώ
και αρκετά χρόνια έχει παραχωρηθεί η
γη για τη δημιουργία του όμως δεν θα
γίνει σε αυτό καμία ανάπτυξη και τούτο δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας του έργου. Η εταιρεία “Ayia Napa
Forest Golf Ltd.”, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι και αριθμός ξενοδόχων,
θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο
θα προχωρήσει ή όχι με την εκτέλεση
του έργου.
Αμμόχωστος επιστροφή
Ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης διακήρυξε:
Για χρόνια τώρα το ΕΒΕΑ αγωνίζεται
για την επαναπροσέγγιση και ιδιαίτερα
για την επανεγκατάσταση μας στην

πόλη μας. Τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και
η UNDP θεωρούν το ΕΒΕΑ ένα πολύτιμο εργαλείο για επικοινωνία και επαναπροσέγγιση.
Πρόσφατα σε συνάντηση με συνεργάτη του προγράμματος ανάπτυξης των
Ην. Εθνών στην Κύπρο ανταλλάγηκαν
απόψεις αναφορικά με το θέμα της
δημιουργίας κάποιου έργου στη νεκρή
ζώνη της Δερύνειας, το οποίο θα συμβάλει στην επαναπροσέγγιση.
Το Επιμελητήριο μας έχει κάποιες ιδέες
τις οποίες θα συζητήσει με το Δήμο Δερύνειας με σκοπό να διαμορφώσουμε
μια κοινή πρόταση.
Eγώ θέλω μόνο να αναφέρω ότι το
ΕΒΕΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης και να τονίσω ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου, με βάση την
προτεραιότητα που επιτάσσουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
θα σπάσει τον πάγο και θα δημιουρ-

γήσει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των
δύο κοινοτήτων. Μπορεί να αποτελέσει την αρχή για τη συνολική επίλυση
του Κυπριακού.
Το ΕΒΕΑ συζήτησε την πρόταση της
Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη και τόνισε ότι
είναι πρόθυμο να διαδραματίσει το δικό
του ρόλο στα πλαίσια των αποφάσεων
των Ην. Εθνών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης.
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι φωνές
και αντιδράσεις περί ‘’Αμμοχωστοποίησης’’ του Κυπριακού δεν μας βρίσκουν
σύμφωνους.
Η κατά προτεραιότητα επιστροφή της
πόλης της Αμμοχώστου προβλέπεται
από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη συμφωνία
κορυφής Κυπριανού – Ντεκτάς.
Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι το
ΕΒΕΑ είναι σε επαφή με την κίνηση των

Τ/Κ που υποστηρίζει την επιστροφή
της πόλης στους νόμιμους κατοίκους
της, σαν αρχή για την εξεύρεση μια
συνολικής λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.
Απόψε είμαι στην ευχάριστη θέση να
σας αναφέρω ότι η κίνηση αυτή πήρε
μια άλλη διάσταση και κατέληξε στη δημιουργία της BICOMMUNAL INITIATIVE
FOR FAMAGUSTA. Χαιρετίζω την παρουσία των Αμμοχωστιανών Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας και καλώ τον
πρώην Πρόεδρο του Τ/Κ Επιμελητηρίου Hasan Ince, να αναγνώσει το κοινό
ανακοινωθέν της ομάδας Πρωτοβουλίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Αμμοχωστιανών.
Ας κάνουμε απόψε μια αρχή. Ποιος
ξέρει.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξέφρασε ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΚΕΒΕ για τη συνεργασία και τη στήριξη
που παρέχει στο Επιμελητήριο στην Κυβέρνηση, τη Βουλή και όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
για τη συνεργασία τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μας, του Δ.Σ.
του ΕΒΕ και κάλεσε τον επιχειρηματικό
κόσμο να στηρίξει το Επιμελητήριο για
να μπορέσει και αυτό με τη σειρά του
να τους στηρίξει. Όλοι μαζί ενωμένοι
να δώσουμε τη μάχη για την ανάκαμψη,
για το καλό του τόπου και των παιδιών
μας. Εξάλλου είμαστε πολύ λίγοι για να
διασπούμε τις δυνάμεις μας.
‘Ολες οι ενέργειες πρέπει να είναι συλλογικές και να τις διακρίνει η πειστικότητα, εξωστρέφεια και διεκδικητικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το
προσωπικό του Επιμελητηρίου εργάστηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες
που βιώνουμε όλοι μας για την εξυπηρέτηση των μελών του και τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκάλεσε η
βαθιά οικονομική κρίση.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201
P.O.Box. 53124, 3300 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291
e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

Στο χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.
Γιώργος Λακκοτρύπης ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
του ΕΒΕΑ για την πραγματικά πολύτιμη συνεισφορά τους στην εξέλιξη και
στην ανάπτυξη της επαρχίας Αμμοχώστου.
Ο Υπουργός επισήμανε πως στις σημερινές συνθήκες της κρίσης μέσα
στις οποίες επιχειρήσεις καταρρέουν,
εργαζόμενοι χάνουν τις θέσεις τους
και οι καταναλωτικές δαπάνες περιορίζονται στα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων δεκαετιών η Κυβέρνησή
και ειδικότερα το Υπουργείο του διαμορφώνει και υλοποιεί την πολιτική
του με πρωταρχικό στόχο στον τομέα
της ενέργειας θέτοντας την καθιέρωση της Κύπρου ως ευρωπαϊκού και
περιφερειακού ενεργειακού κόμβου,
εξέλιξη που θα συμβάλει στη γεωπολιτική σταθερότητα και στην οικονομική

Εκτίμηση και ευχαριστίες του Υπουργού Ενέργειας
για τη συμβολή των μελών του ΕΒΕ Αμμοχώστου
να αναλάβει πρωτοβουλίες για ανάπτυξη της έρευνας και τη δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι της νέας προγραμματικής
περιόδου.

ανάπτυξη της Νοτιανατολικής Μεσογείου.
Αναφέρθηκε σε μέτρα και για το εμπόριο και τόνισε τη σημασία της συμβολής του επιχειρηματικού κόσμου στη
στήριξη της επιχειρηματικότητας ενώ
ειδικότερα για τον τομέα των υπηρεσιών, αποτίμησε ως θετικό το γεγονός
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο πριν τις πρόσφατες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις,

έχουν επιλέξει να παραμείνουν γιατί
η Κύπρος συνεχίζει, παρά τα όποια
προβλήματα, να έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων
χωρών.
Τόνισε ο Υπουργός τη σημασία της
προώθησης της επιχειρηματικότητας,
μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και
της καινοτομίας σε όλους τους τομείς,
και με τη στήριξη της βιομηχανίας και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα

Ο Υπουργός υπογράμμισε:
Να είστε σίγουροι, ότι η Κυβέρνηση
γνωρίζει καλά ότι είστε εσείς, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα, που έχετε πληγεί περισσότερο από την κρίση.
Εξού και προχωρούμε σε ενέργειες
για την ουσιαστική σας στήριξη, όπως
είναι για παράδειγμα η εξασφάλιση
κονδυλίων της Ε.Ε για χρηματοδότηση κυρίως των ΜΜΕ. Ειδική αναφορά
έκαμε ο Υπουργός στον τουρισμό και
τη συμφωνία για απελευθέρωση των
πτήσεων μεταξύ Κύπρου και Αγίας
Πετρούπολης και Μόσχας από την
οποία αναμένεται να επωφεληθεί σε
μεγάλο βαθμό, η ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου.
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Κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΒΕ Λάρνακας, αποστολή από Αιγυπτίους Δημοσιογράφους πραγματοποίησε τετραήμερη
επίσκεψη στη Λάρνακα, με σκοπό να
ενημερωθεί για τα έργα της πόλης, την
αγορά ακινήτων, για τον τουρισμό, όπως
και για επενδυτικές ευκαιρίες στη Λάρνακα. Η αποστολή είχε συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους
Υπουργούς Εμπορίου και Εσωτερικών.
Κατά την επίσκεψη τους στα γραφεία
του Επιμελητηρίου Λάρνακας συνοδευόμενοι από την Α΄ Γραμματέα της Πρεσβείας της Αιγύπτου κ. Manal Abdel,
έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ
Λάρνακας κ. Όθωνα Θεοδούλου.
Ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρνακας
παρουσίασε τα ώριμα έργα της πόλης
και μίλησε με ιδιαίτερη θερμότητα για
τη σημαντική αναπτυξιακή προοπτική
της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Ο κ.
Όθωνας Θεοδούλου απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις των Αιγυπτίων Δημοσιογράφων, κυρίως για τα έργα της πόλης
και για επενδυτικές ευκαιρίες για Αιγυπτιακές εταιρείες.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής

Επίσκεψη Αιγυπτίων δημοσιογράφων
κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΒΕ Λάρνακας
Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας κ.
Ντίνος Λευκαρίτης καλωσόρισε τους ξένους δημοσιογράφους στη Λάρνακα και
επεσήμανε ότι υπάρχουν δυνατότητες
αύξησης των τουριστών από την αγορά
της Αιγύπτου.
Στη συνέχεια ο Διευθυντής του CIPA κ.

Χάρης Παπαχαραλάμπους παρουσίασε
ειδικότερα την οικονομική προοπτική της
Κύπρου με την απόφαση του Euro Group
τον Μάρτιο του 2013, όπως και τις Κυβερνητικές ενέργειες που αφορούν κίνητρα για ξένους και ντόπιους επενδυτές.
Ο κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους δέκτηκε

αρκετές ερωτήσεις αναφορικά με τα κίνητρα για ξένους επενδυτές. Οι Αιγύπτιοι
Δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν στην πόλη
της Λάρνακας καθώς επίσης και στην
επαρχία ενώ παράλληλα είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο των Λευκάρων κ.
Σάββα Ξενοφώντος.

Διατηρώντας...
Συμπερίληψη
Συνάντηση
Συνάντηση
της Λάρνακας
Συνδέσμου
Λογιστών μελών
στο Σχέδιο
Τυροκόμων και του ΕΒΕ Λάρνακας
για δημιουργία
ΕΒΕ Λάρνακας
τεχνητών υφάλων με το ΕΥΡΩ.ΚΟ
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου, σε επιστολή του προς
τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Κουγιάλη, κάλεσε το Υπουργείο
όπως συμπεριλάβει τη Λάρνακα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας περιόδου
2014- 2020 όσον αφορά τη δημιουργία
τεχνητών υφάλων.
Ως γνωστό στο θαλάσσιο χώρο της Λάρνακας, βρίσκεται το ναυάγιο του πλοίου
“Ζηνοβία” το οποίο αποτελεί ένα από
τους πιο σημαντικούς προορισμούς του
καταδυτικού τουρισμού.
Το Επιμελητήριο Λάρνακας, θα ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα,
ενώ θα συντονίσει κάθε τοπικό φορέα
για προώθηση του αιτήματος. Ανάλογες
επιστολές έχει αποστείλει ο Δήμος Λάρνακας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Λάρνακας κ.α.

Στα πλαίσια των ενημερώσεων
του Παγκύπριου Συνδέσμου Τυροκόμων σε Κόμματα και Οργανώσεις για το θέμα του φακέλου
του χαλουμιού αλλά και γενικότερα θέματα τα οποία αφορούν την
Τυροκομία, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων κ. Γ. Πέτρου
και ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Γ. Ψαράς είχαν συνάντηση
με τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩ.ΚΟ κ.
Δημήτρη Συλλούρη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
έγινε ενημέρωση στον Πρόεδρο
του ΕΥΡΩ.ΚΟ για τις θέσεις του
Συνδέσμου Τυροκόμων. Ο κ.
Συλλούρης έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τα προβλήματα του
κλάδου και υποσχέθηκε κάθε
στήριξη για την πρόοδο του τομέα της τυροκομίας.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση Λογιστών
μελών του ΕΒΕ Λάρνακας με σκοπό τη
συζήτηση θεμάτων τα οποία αφορούν τον
κλάδο ειδικότερα μετά από τη απόφαση
του Eurogroup τον Μάρτιο 2013 γεγονός
το οποίο είχε σοβαρές επιπτώσεις στην
Κυπριακή οικονομία και ειδικότερα στον
κλάδο των υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου
δήλωσε ότι παρ΄όλα τα προβλήματα θα
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για θετικές
εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία, ενώ
επεσήμανε ότι η άρση των περιορισμών
στο τραπεζικό σύστημα και η μείωση των
επιτοκίων, θα αποτελούσαν σημάδια και
προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της
οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ.
Stephanos Thompson ο οποίος επεξεργάζεται την έκδοση του ΕΒΕ Λάρνακας
“Larnaka New Agenda”, παρουσίασε το
έντυπο, το οποίο θα αποτελέσει σημαντική ενημέρωση για ξένους επενδυτές και
εργαλείο προώθησης των μελών του ΕΒΕ
Λάρνακας.
Η συνάντηση των Λογιστών υπήρξε ιδιαίτερα αποδοτική στην ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωσης, ενώ σύντομα
θα πραγματοποιηθεί νέα διευρυμένη σύσκεψη, όπου θα επιδιωχθεί η συμμετοχή
ευρύτερου αριθμού επαγγελματιών.

ΚΑΘΑΡΟ
το περιβάλλον
ενισχύουμε
τον πολιτισμό
μας
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Το ΕΒΕΠ γιορτάζει
τα 50χρονα του
Με την συμπλήρωση φέτος των 50
χρόνων από την ίδρυση του ΕΒΕ Πάφου, θα διοργανωθεί εορταστική εκδήλωση για να τιμηθεί η διαχρονική,
αναπτυξιακή και δημιουργική πορεία
και δραστηριότητα του Επιμελητηρίου
(1963-2013). Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και
θα γίνει το Σάββατο 14.12.2013 και ώρα
8.00μ.μ. στο ξενοδοχείο Intercontinental
Aphrodite Hills Resort.
Στη εκδήλωση θα τιμηθούν :
• Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχρονική προσφορά του στη Δημόσια Ζωή και τις
άοκνες προσπάθειες του για ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.
• Το ΚΕΒΕ για τη μεγάλη συνεισφορά
του στα επιχειρηματικά δρώμενα,
την ανάπτυξη και την Επιμελητηριακή καταξίωση.
• Προσωπικότητες της Πάφου που
συνέβαλαν στην καταξίωση του επιμελητηριακού θεσμού και στην οικονομική ανάπτυξη της Πάφου.
Με την ευκαιρία των εορτασμών θα
εκδοθεί αναμνηστικό Λεύκωμα για την
50χρονη αναπτυξιακή πορεία και καταξίωση του Επιμελητηρίου Πάφου.

Πετυχημένα το σεμινάρια που διοργάνωσε το ΕΒΕ Πάφου:

Προυπολογισμός και διαδικασία ελέγχου προυπολογισμού
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 2013,
μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Προϋπολογισμός και Διαδικασία
Ελέγχου Προϋπολογισμού» που διοργανώθηκε από το Ε.Β.Ε Πάφου.
Το πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου
Πάφου και το παρουσίασε ο κος Γιαννάκης Μουζούρης, Χρίστος Ιωάννου, ειδικός σε Λογιστικά, Οικονομικά και Διοικητικά θέματα ως και
στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων.
Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης ανέφερε πως μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να
κατανοήσουν την σημασία, τις θεμελιώδεις αρχές αλλά και την
διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού, στοιχεία απαραίτητα
για την διασφάλιση των εταιρικών στόχων της επιχείρησης τους
αλλά και για την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων
της επιχείρησης ανεξαρτήτως εταιρικού επιπέδου. Ο Διευθυντής
του Επιμελητηρίου ανέφερε δε πως το σεμινάριο εντάσσεται στις
προσπάθειες του Επιμελητηρίου Πάφου να στηρίξει τον Επιχειρηματικό κόσμο της Επαρχίας ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές

προκλήσεις, με κύριο στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών
τους στόχων. Τέλος ευχαρίστησε την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού για την τεράστια συμβολή της σε θέματα κατάρτισης και
ανάπτυξης της οικονομίας.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο τέλος του σεμιναρίου πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής πολιτικής και της αναπτυξιακής στρατηγικής
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, 2013,
μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Η αειφόρος Διαχείριση του Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής» που διοργανώθηκε από το Ε.Β.Ε Πάφου σε συνεργασία με το Τμ. Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών – Πάφου. Το πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική
αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου και το παρουσίασαν ανώτερα
στελέχη του Τμ. Περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργείου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει στις μέρες
μας η έννοια της εταιρικής περιβαλλοντικής συνείδησης ως και
η πιστή τήρηση της Κυπριακής και κατ’ επέκταση Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε επίσης στην
ανάγκη ενίσχυσης των αειφόρων δράσεων των επιχειρήσεων στην
Κύπρο με όλα τα πλεονεκτήματα στη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη τοπική κοινωνία.Παράλληλα ευχαρίστησε την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την διαχρονική συνεργασία και την μεγάλη συμβολή της σε θέματα κατάρτισης και
συνεχούς επιμόρφωσης. Ο κ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος αφού συνεχά-

Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΕΒΕ
για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Το Επιμελητήριο Πάφου στις προσπάθειες
του να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και
την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μελών
του και γενικά την οικονομία της Επαρχίας
Πάφου προωθεί την συμμετοχή του στα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Σχέδια της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Προς τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί ειδική
επιστημονική επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και ειδικούς εμπειρογνώμονες.
Η επιτροπή συνεδρίασε πρόσφατα, παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Σχεδιασμού Κατάρτισης Ευρωπαϊκών θεμάτων
και μελετών του ΕΒΕ Πάφου κ. Ανδρέα Δημητριάδη και του Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ. Κενδέα Ζαμπυρίνη και καθόρισε
τους στόχους και τις προτεραιότητες της.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα πιο κάτω:
• Φάντος Χ¨Μιτσής - Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών
Γεωπληροφορικής / ΤΕΠΑΚ (Συντονι-
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στής Επιτροπής).
• Κρίστης Χρυσοστόμου – Κοσμήτορας
Σχολής Μηχανικής & Τεχνολογίας / ΤΕΠΑΚ
• Φίλιππος Φιλίππου – Προϊστάμενος
Σχολής Μηχανικής & Τεχνολογίας / ΤΕΠΑΚ
• Γιώργος Έλληνας – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρ./Μηχανολόγων / Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Γιώργος Γεωργίου – Καθηγητής / Διευθυντής Ωκεανογραφικού Κέντρου /
Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Χριστόδουλος Χριστοδούλου – Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών /
Πανεπιστήμιο Frederick
• Τζούλια Τζώρτζη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστήμιο Νεάπολης
• Γιώργος Παπαδαυϊδ – Ερευνητής Α΄Υπεύθυνος Πειραματικού Σταθμού Αχέλειας – Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ρη το Επιμελητήριο για το πρωταγωνιστικό του ρόλο σε θέματα
επιμόρφωσης και ενημέρωσης του Επιχειρηματικού κόσμου της
Επαρχίας Πάφου, αναφέρθηκε στους στόχους του σεμιναρίου
που είναι η ενημέρωση για τις ισχύουσες κρατικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες/οδηγίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα,
καθώς και οι τεχνικές και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την
εκπόνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο τέλος του σεμιναρίου πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρουσίαση βιβλίου: «Το ενεργειακό
μέλλον και το Περιβάλλον»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, 2013 η παρουσίαση του βιβλίου «Το Ενεργειακό
μέλλον και το Περιβάλλον» των Μιχάλη
Οικονομίδη, Παναγιώτη Δαλαμαρίνη, Φιλ
Ρέυ και Λέοναρντ Καλφαγιάν, που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πάφου, το Πανεπιστήμιο
Νεάπολις Πάφου και οι Εκδόσεις Γερμανός στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΒΕ
Πάφου κ.Γιώργος Λεπτός, ο Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Νεάπολις κ.Διομήδης
Μαρκουλής και ο Διευθυντής των Εκδόσεων Γερμανός κ.Ανδρέας Γερμανός.
Έγινε παρουσίαση του περιεχομένου
του βιβλίου και των θεμάτων που καλύπτει. Μεταξύ άλλων το βιβλίο υιοθετεί
την άποψη ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κυριαρχούν
στην παγκόσμια σκηνή ενέργειας για δε-

καετίες, καλύπτοντας χρονικά ολόκληρο
τον εικοστό πρώτο αιώνα. Το βιβλίο περιγράφει αυτούς τους πόρους εις βάθος
και παρουσιάζει την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας στην εκμετάλλευσή τους, με
επιμέλεια ως προς τους ρόλους της εξελισσόμενης τεχνολογίας, καθώς και την
ανάγκη για περιβαλλοντική επαγρύπνηση.
Ακολούθησαν ομιλίες από τους κ.Σόλων
Κασσίνη, Πρόεδρο της Σχολής Εκπαίδευσης και Ερευνητικού Κέντρου για την
Ενέργεια στο UCLan Cyprus, Δρ.Πάνο
Παπαναστασίου, Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και από τον Δρ.Μιχάλη Οικονομίδη,
Πανεπιστήμιο Houston, Managing Partner
συμβουλευτικής εταιρείας πετρελαίου και
Αρχισυντάκτη της Energy Tribune. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ.Σπύρος Βλιάμος, Καθηγητής στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

