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Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση

Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για
προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Σ

την πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων
επενδύσεων βρίσκεται το ΚΕΒΕ. Σε πλήρη
συνεργασία με την κυβέρνηση και ειδικότερα με το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού και τον CIPA, το ΚΕΒΕ αναλαμβάνει τη
διοργάνωση όλων των επιχειρηματικών αποστολών
σε ξένες χώρες.
Το ίδιο έγινε και κατά την
Μετά
πρόσφατη επίσκεψη του
το Κουβέιτ Προέδρου της Δημοκρατίας
ακολουθούν κ. Νίκου Αναστασιάδη στο
Κουβέιτ, όπου το ΚΕΒΕ ορπολλές
γάνωσε μεγάλη επιχειρημααποστολές τική αποστολή, η οποία συνόδευσε τον Πρόεδρο. Στην
αποστολή συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών,
Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.
Η επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΒΕ, της οποίας
ηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του, κ. Μάριος Τσιακκής, είχε εποικοδομητικές συναντήσεις και επαφές με αρμοδίους του Κουβέιτ. Κατά τις επαφές
συζητήθηκαν διάφορες επενδυτικές προτάσεις
που ενδιαφέρουν το Κουβέιτ και δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία.
Ωστόσο, όπως δηλώνει ο κ. Τσιακκής, ως Κύπρος
αναλάβαμε την ευθύνη να κωδικοποιήσουμε συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις, τις οποίες
θα υποβάλουμε από κοινού με την Κυβέρνηση σε

Γενική Συνέλευση
του ΚΕΒΕ
Στο ξενοδοχείο Hilton Park θα
πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ στην παρουσία
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος
στην ομιλία του θα αναφερθεί
στα θέματα που ενδιαφέρουν
τον επιχειρηματικό κόσμο. Τις
θέσεις του ΚΕΒΕ θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Φειδίας Πηλείδης.

διαβάστε
Οι προτάσεις του ACTA
για τον τουρισμό
ΣΕΛΙΔΑ 4

μεγάλα επενδυτικά Ταμεία του Κουβέιτ. Ο κ. Τσιακκής χαρακτήρισε πολύ επιτυχή την αποστολή
στο Κουβέιτ και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες επανέλαβαν την πρόθεση τους να συνεργαστούν επίσης
στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, τον
κατασκευαστικό τομέα και τις εξαγωγές κυπριακών
βιομηχανικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή το Κουβέιτ πληροφόρησε την κυβέρνηση και το ΚΕΒΕ ότι έχει στη
διάθεση του ένα ποσό της τάξης των 70 δισ. δολαρίων, το οποίο θα διοχετευθεί σε διάφορες χώρες
και αγορές.
Στόχος της Κύπρου είπε ο κ. Τσιακκής είναι να εξα-

σφαλίσουμε ένα μέρος απ’ αυτό το ποσό, ώστε να
τονώσουμε την οικονομία μας. Εκτός των πιο πάνω
ο κ. Τσιακκής ανάφερε ότι το ΚΕΒΕ είναι έτοιμο σε
συνενόηση με την Κυβένηση να οργανώσει επιχειρηματικές αποστολές και στις επόμενες επίσημες
επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας που
θα γίνουν στο Ισραήλ, στη Ρωσία και στην Κίνα.
Τέλος, ανακοίνωσε ότι το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα
εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών τους
επόμενους μήνες που σκοπεύει στην προβολή της
κυπριακής οικονομίας στο εξωτερικό.

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ
Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ που
θα πραγμαοποιηθεί τη
Δευτέρα 11 Νομβρίου
στο ξενοδοχείο Hilton
Park, κυκλοφόρησε
η Ετήσια έκθεση του
Επιμελητηρίου για
την περίοδο 20122013. Σε χαιρετισμό του στην
Ετήσια Έκθεση
ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης αναφέρεται στην τρέχουσα
κατάσταση της οικονομίας επικεντρώνοντας την προσοχή του στα όσα αρνητικά βι-

ΦΑΚΕΛΟΣ

«Κενά αέρος» στην
ανταγωνιστικότητα
της Κύπρου
Αναλυτικά σελ. 14-17

ώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις και η αγορά. Ο
κ. Πηλείδης, αφού παρουσιάζει τις διάφοες
πωτοβουλίες που ανέλαβε τους τελευταίους
μήνες το ΚΕΒΕ, αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα
που διατηρεί η Κύπρος προκειμένου να επιδιώξει την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της.
Ο κ. Πηλείδης καταλήγει με το αισιόδοξο μήνμα
ότι παρά τις δυσκολίες και τα πολλά προβλήματα, η Κύπρος θα καταφέρει να ανασυντάξει
την οικονομία της και να την επαναφέρει σε
τροχιά ανάπτυξης.
Στην Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται ανά τομέα η δράση και οι πρωτοβουλίες
του Επιμελητηρίου για ενίσχυση της οικονομίας
και για ανάκαμψη. Η Ετήσια Έκθεση έχει σταλεί
σ’ όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ, ενώ θα διατίθεται και
στη Γενική Συνέλευση του.

Σχέδιο Χορηγιών
για επιχειρήσεις
ΣΕΛΙΔΑ 8

Οι στρεβλώσεις
με τα επιτόκια
ΣΕΛΙΔΑ 13

Πολλά τα προβλήματα
στην κτηματγορά
ΣΕΛΙΔΑ 19
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Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ
για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Eυρεία σύσκεψη όλων των Επαγγελματικών Συνδέσμων
Λιανικού Εμπορίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του ΚΕΒΕ για να συζητηθεί το θέμα της ανανέωσης
του διατάγματος για το Ωράριο Λειτουργίας των
Καταστημάτων. Στόχος της σύσκεψης που έγινε στις
24 Σεπτεμβρίου ήταν ο συγκερασμός των διαφόρων
θέσεων που υπάρχουν για το θέμα αυτό.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Υπεραγορών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού
Εμπορίου, η ΄Ενωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου
Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Αρτοποιών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταστημάτων
Διαρκούς Εξυπηρέτησης καθώς επίσης και όλα τα

10.000

Τοπικά Επιμελητήρια.
Στα πλαίσια εποικοδομητικού διαλόγου που έγινε στη
σύσκεψη ανταλλάγηκαν απόψεις με στόχο να βρεθεί η
λύση η οποία θα εξυπηρετεί τόσο την επιχειρηματική
δραστηριότητα όσο και τον καταναλωτή.
Αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν η ομόφωνη
απόφαση όπως το ΚΕΒΕ υποστηρίξει την ανανέωση
του διατάγματος που λήγει στις 13 Οκτωβρίου
και παράλληλα να αρχίσουν στο ΚΕΒΕ εντατικές
διαβουλεύσεις μεταξύ των Συνδέσμων με στόχο
την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής μόνιμης λύσης
την οποία θα καταθέσει στην Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

αναγνώσ
αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας

Η εφημερίδα
ίδ του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί
λ
ί σε 10,000
0 000 αντίτυ
αντίτυπα
ί
και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους επιχειρηματίεςδιαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι βοηθούν οικονομικά το
μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις που διαφη
διαφημίσεις τους έχουν αντίκρυσμα. Με δεδομένη την αναβάθμιση
ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι οι δ
της εφημερίδας μας, έχει μεγαλύτερη απήχηση η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών μέσα
από την “Εμποροβιομηχανική”.

Επικοινωνία με E-mail με τα μέλη ΚΕΒΕ

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Έναρξη προγράμματος «Entrepreneurship Education»
ως σύνδεσμος εκπαίδευσης επιχειρηματικού κόσμου
To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
σε συνεργασία με τους οργανισμούς
Junior Achievement Cyprus, Helix
Business Incubator και το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, ανακοίνωσαν την εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2013-2014
του Προγράμματος «Entrepreneurship
Education» σε Λύκεια, Τεχνικές Σχολές,
Εσπερινά Γυμνάσια και Ιδιωτικά Σχολεία. Μέσω του Προγράμματος, που
θα εφαρμοστεί με βάσει τα εργαλεία
εκπαίδευσης του Junior AchievementYoung Enterprise, δίνεται η ευκαιρία
στους νέους να αλλάξουν τη ζωή τους
και να βελτιώσουν το περιβάλλον τους,
προάγοντας το επιχειρηματικό πνεύμα,
προετοιμάζοντας το εργατικό δυναμικό
για τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και μεταδίδοντας ζωτικής σημασίας δεξιότητες οικονομικού
γραμματισμού.
Σε χαιρετισμό στην ανακοίνωση του
προγράμματος ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος επισήμανε πως η οικονομική ύφεση και τα
συνακόλουθα υψηλά ποσοστά ανεργίας
πλήττουν κατά κύριο λόγο τους νέους
και στον τόπο μας η ανεργία στους νέ-

ους έφτασε στα πρωτόγνωρα επίπεδα,
αφού το 50% των νέων κάτω των 25,
ανά το παγκόσμιο, είτε βρίσκεται στην
ανεργία, είτε υποεργοδοτείται. Παγκοσμίως 600 εκ. νέων επηρεάζονται ενώ οι
εκτιμήσεις για το μέλλον, δεν είναι διόλου ευοίωνες, αφού αναμένεται ότι τα
επόμενα 10 χρόνια άλλα 120 εκ. νέων
θα αποπειραθούν να εισέλθουν στην
παγκόσμια αγορά, η οποία κατά πάσα
πιθανότητα δε θα είναι σε θέση να τους
απορροφήσει.
Καταλυτικό παράγοντα για την έξοδο
από την οικονομική ύφεση μπορεί να
αποτελέσει η κατάλληλη αγωγή των
νέων από νεαρή ηλικία, μέσω προγραμμάτων που προάγουν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την
ομαδική προσπάθεια. Το Πρόγραμμα
«Entrepreneurship Education», στοχεύει
προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από
τις αξίες της επιχειρηματικότητας - δημιουργικότητας, καινοτομίας, συνεργασίας, επιστημονικής περιέργειας - ώστε οι
νέοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της εποχής τους.
Παρέχοντας στους νέους ένα συνεκτικό
σώμα γνώσεων, διαθεματικά αλλά και σε

πολλαπλά επίπεδα, καταρτίζοντάς τους
με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον για
την καλλιέργεια πολιτότητας, διασφαλίζεται ότι η κοινωνία του μέλλοντος θα
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με
έρευνες, οι νέοι που έχουν συμμετάσχει
στο πρόγραμμα Junior AchievementYoung Enterprise έχουν τετραπλάσιες
πιθανότητες να δημιουργήσουν δική
τους επιχείρηση και, μάλιστα, με μεγαλύτερες πιθανότητες βιωσιμότητας.
Το Πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε
μπορεί να αποτελέσει τον σύνδεσμο
μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρηματικού κόσμου και στοχεύει στην παροχή
ευκαιριών προς τους μαθητές, ώστε να
αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες, που θα τις
παρουσιάσουν σε ειδικούς διαγωνισμούς,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, διαδικασίες μέσω των οποίων ενισχύονται οι συνεργατικές δεξιότητες, η
δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθησή
τους. Η όλη προσπάθεια αφορά την
κοινωνία ολόκληρη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην πολυσυλλεκτικότητα

των οργανισμών που στηρίζουν το πρόγραμμα- το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η
Ελληνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς,
η M.S Iacovides, η Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ,
η Bionic,η Deloitte, η Microsoft και το
Helix Business Incubator- υπό την καθοδήγηση των λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας που έχουν αναλάβει τον
συντονισμό του όλου Προγράμματος,
παρέχοντας τις υπηρεσίες τους άοκνα
και ένθερμα για την εφαρμογή και την
επιτυχία του.
Η ανάγκη για την επιτυχία του Προγράμματος γίνεται σήμερα ακόμα πιο
επιτακτική, που ο τόπος μας δέχεται
σοβαρά πλήγματα στον οικονομικό τομέα. Με την εφαρμογή και τη διασφάλιση της επιτυχίας του Προγράμματος
«Entrepreneurship Education» δημιουργείται η προοπτική για ανάκαμψη από
την τρέχουσα κατάσταση, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από τέτοια
Προγράμματα τονώνεται η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων, αναπτερώνεται η ελπίδα και δημιουργείται η πίστη
ότι είναι σε θέση να δράσουν προς την
προσωπική τους ευημερία αλλά και την
εξυγίανση της οικονομίας του τόπου.
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Aνανέωση των τουριστικών
διαταγμάτων μέχρι τέλος Νοεμβρίου
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
Ζέτα Αιμιλιανίδου προχώρησε σε ανανέωση των τουριστικών Διαταγμάτων για την περίοδο 14 Οκτωβρίου 2013
μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013. Από το τέλος της περιόδου
αυτής και καθ’ όλη την περίοδο από την 1η μέχρι και 31η
Δεκεμβρίου 2013 θα εφαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας
της περιόδου των Χριστουγέννων με βάση το οποίο όλα
τα καταστήματα μπορούν λειτουργούν με παρατεταμένο ωράριο. Σύμφωνα με την απόφαση, τα καταστήματα
θα συνεχίσουν να παραμένουν ανοικτά από την Δευτέρα
μέχρι και το Σάββατο, από τις 5.00 π.μ μέχρι τις 10.0011.00 μ.μ. καθώς και την Κυριακή, από τις 9.00 π.μ. μέχρι
τις 9.00 - 11.00 μ.μ.
Στο πλαίσιο της ανανέωσης των Διαταγμάτων λήφθηκαν
επιπρόσθετα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν ως
επίκεντρο τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά έχουν εκδοθεί τροποποιητικά Διατάγματα
με τα οποία εμπλουτίζεται περαιτέρω ο κατάλογος των
προϊόντων των Περιπτέρων - Καταστημάτων Διαρκούς
Εξυπηρέτησης και των Αρτοποιείων.
Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις που επήλθαν για τα προϊόντα που επιτρέπονται να διατίθενται προς πώληση είναι
τα ακόλουθα:
Αρτοποιία ή Ζαχαροπλαστεία:
α. αλεύρι, φρέσκο ψωμί, όλα τα είδη αρτοποιίας, περιλαμβανομένων των ζυμαρικών και ειδών ζαχαροπλαστικής με εξαίρεση τα λουκούμια γάμου τα οποία

θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο από ζαχαροπλαστεία.
β συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα αλλαντικά, αυγά φρέσκο γάλα, γάλα μακράς
διαρκείας βούτυρο, μαργαρίνη, μέλι μαρμελάδες και
εδώδιμα λάδια σε συσκευασίες μέχρι και ενός λίτρου.
Καταστήματα Διαρκούς Εξυπηρέτησης ή Περίπτερα:
α. Εφημερίδες, περιοδικά και ψηφιακοί δίσκοι οποιασδήποτε χωρητικότητας.
β. συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα αλλαντικά, αυγά, φρέσκο γάλα, γάλα μακράς
διαρκείας μαρμελάδες, μέλι, έτοιμες σάλτσες σε υγρή

μορφή στιγμιαίες σούπες, εδώδιμα, λάδια σε συσκευασίες μέχρι και ενός λίτρου και φακελάκια και κονσέρβες προμαγειρεμένου, γρήγορης παρασκευής, φαγητού και γλυκού.
γ. τσάι, στιγμιαίος καφές, ζάχαρη και υποκατάστατα της,
αλάτι και αλεσμένος καφές
δ. αεριούχα ποτά, χυμοί εμφιαλωμένο νερό, έτοιμοι καφέδες, ισοτονικά ποτά, μπύρα, εμφιαλωμένα ποτά με
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα λιγότερη του 5%, παγωτά και πάγος.
ε. τροφές σκύλων και γάτων.
στ. βρεφικές τροφές και βρεφικές πάνες και
ζ. απορρυπαντικά ρούχων σε υγρή ή στερεά μορφή των
οποίων το βάρος / ο όγκος να μην υπερβαίνει τα δύο
κιλά ή τα δύο λίτρα αντίστοιχα.
Παράλληλα και στο ίδιο πλαίσιο έχει υπογραφεί και Μνημόνιο Συμφωνίας, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ των εργοδοτικών συνδέσμων, βάση του οποίου τα περίπτερα και τα αρτοποιεία θα διαθέτουν προς πώληση την Κυριακή αποκλειστικά
κάποια προϊόντα:
• Στην περίπτωση των Περιπτέρων θα διατίθενται προς
το κοινό αποκλειστικά εφημερίδες, περιοδικά και καπνικά προϊόντα.
• Στην περίπτωση των Αρτοποιείων τα αποκλειστικά
προϊόντα για την Κυριακή θα είναι όλα τα είδη αρτοποιίας με εξαίρεση το ψωμί τοστ (σλάις).
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μικρά
Οδηγός Οικοκαινοτομίας για
τις μικρομεσαίες
σε ιστοσελίδα
της Ε.Ε.
Στην κοινοτική ιστοσελίδα: http://
www.eco-innovation.eu/images/
stories/Reports/sme_guide.
pdf έχει αναρτηθεί πρακτικός
οδηγός (στην αγγλική γλώσσα)
για την οικολογική καινοτομία
που απευθύνεται σε μικρές και
μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις.
Ο οδηγός συνοψίζει τα βασικά
θέματα που ενδιαφέρουν μια
επιχείρηση, ερωτήσεις και
διδάγματα, και παρουσιάζει
καλές πρακτικές για την οικοκαινοτομία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει
μεγάλη σημασία στην προώθηση
της οικο-καινοτομίας γι’ αυτό και
έχει συγκεκριμένο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα διαθέσιμο ανά
περιόδους.
Καλούνται τα μέλη να
αξιοποιήσουν την ιστοσελίδα.

Αιτήσεις για έγκριση
Οργανισμών στο
πλαίσιο των Νόμων
περί Ρύθμισης
της ενεργειακής
απόδοσης
των κτιρίων
Το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ανακοινώνει ότι
άρχισε να δέχεται αιτήσεις
από Οργανισμούς που
ενδιαφέρονται να εγκριθούν ως
«Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί
να διοργανώνουν εξετάσεις για
τη χορήγηση πιστοποιητικού
ικανότητας σε Επιθεωρητές
Συστημάτων Θέρμανσης με
Λέβητα», σύμφωνα με τον
Κανονισμό Κ.Δ.Π.119/2011 των
περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων
του 2006 έως 2012.
Το έντυπο αίτησης και
περισσότερες πληροφορίες
βρίσκονται στην ενότητα
Τελευταία Νέα στην ιστοσελίδα
του Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού (www.mcit.gov.cy).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η διαιώνιση των προβλημάτων του τουρισμού
επισημάνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ACTA
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) στις 24
Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βικτώρ Μαντοβάνη έστειλε μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες τονίζοντας ότι τα προβλήματα
στον τομέα του τουρισμού δυστυχώς
διαιωνίζονται.
Αναφερόμενος σε προηγούμενες
επισημάνσεις του Συνδέσμου ο κ.
Μαντοβάνη τόνισε ότι στόχος δεν
είναι να ανασκάψουμε το παρελθόν,
αλλά ίσως η απραξία των προηγούμενων ετών να μας βοηθήσει στις
μελλοντικές μας αποφάσεις.
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην
ανάγκη αλλαγής δομής του ΚΟΤ,
για το θέμα της εποχικότητας, είπε
ότι από το 1990 ο Σύνδεσμος τόνιζε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για προσέλκυση τουριστών και
κατά τους χειμερινούς μήνες και για
το θέμα του καζίνο υπενθύμισε ότι
για πάρα πολλά χρόνια ακούμε για
εντολές Υπουργών για ίδρυση και
λειτουργία καζίνο κι όμως τίποτα δεν
γίνεται.
Για το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας και της ακρίβειας, ο Πρόεδρος
του ACTA είπε ότι αυτό παραμένει
και οξύνεται, αφού λόγω της απληστίας μας έχουμε παραφουσκώσει
τις τιμές σχεδόν στα πάντα, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να προσφέρουμε ένα αποδεκτά ανταγωνίσιμο
τουριστικό προϊόν.
Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του
ξένου εργατικού δυναμικού στην
τουριστική βιομηχανία, και είπε ότι τα
τελευταία χρόνια οι συντεχνίες ακολούθησαν μια κοντόφθαλμη πολιτική με αποτέλεσμα να υπερισχύει το
ξένο εργατικό δυναμικό, ενώ για την
ξενοδοχειακή μας υποδομή, είπε ότι
παραμένει εξαιρετικά φτωχή λόγω
των αναχρονιστικών νομοσχεδίων,
του υψηλού κόστους δανεισμού,
αλλά και της γραφειοκρατίας.

Ο Πρόεδρος του ACTA, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της φιλελευθεροποίησης των πτήσεων, το οποίο
επίσης διαιωνίζεται για πάρα πολλά
χρόνια, όπως και στα διαχρονικά
προβλήματα των Κυπριακών Αερογραμμών, αλλά και στη στήριξη των
αεροπορικών δρομολογίων από τη
Hermes Airports. Ο ACTA εισηγείται
όπως:
• Δίδονται κίνητρα στους Διοργανωτές Ταξιδίων όταν αυτοί αναλαμβάνουν τον επιχειρηματικό
κίνδυνο των πτήσεων.

• Διαχωριστούν οι αερογραμμές σε
δύο κατηγορίες, σε αυτές που
σχετίζονται με τους επαγγελματίες και σε αυτές που απευθύνονται
μόνο στο κοινό.
Στη συνέλευση του ACTA απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης ο οποίος και επαναβεβαίωσε
τη στήριξη του ΚΕΒΕ στο έργο του
ACTA που αποτελεί από την ίδρυση
του μέλος του Επιμελητηρίου.

Ζητήθηκαν σχόλια από τα μέλη για
προτεινόμενα εθνικά πρότυπα
΄Εχουν σταλεί στα μέλη γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους
προτεινόμενων εθνικών προτύπων.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/34/ΕΚ που αφορά
την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, τα μέλη
μπορούν αφού μελετήσουν τους τίτλους:
α) να ζητήσουν να τους σταλεί ηλεκτρονικά ολόκληρο το
κείμενο του προσχεδίου εθνικού προτύπου, εάν αυτό είναι
διαθέσιμο,
β) να συμμετάσχουν στις συναντήσεις της τεχνικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που ετοιμάζει το
προσχέδιο προτύπου και
γ) να υποβάλουν εισήγηση στον CYS, να αρχίσει τυποποιη-

τική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το θέμα της
γνωστοποίησης, εάν φυσικά πιστεύουν ότι το εν λόγω εθνικό
πρότυπο θα επηρεάσει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων ή
την κυπριακή βιομηχανία και οικονομία.
Ζητήθηκε από τα μέλη να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις τους στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.
Σε περίπτωση που δε δεν θα υπάρξει καμία ανταπόκριση, ο
CYS δε θα φέρει ένσταση στην προώθηση των υπό αναφορά εθνικών προτύπων.
Περισσότερες πληροφορίες από την κα. Μαριλένα Νικολάου, Λειτουργό Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), τηλ: 22 411439, Φαξ.
22 411511 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.nicolaou@
cys.org.cy
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Αναλογιστική Μελέτη για τη βιωσιμότητα
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παρουσιάστηκε στις 2/10/2013 στο Συμβούλιο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέλος του οποίου είναι και το ΚΕΒΕ, ή μελέτη του αναλογιστή του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν
ότι σύμφωνα με τις Δημογραφικές και οικονομικές παραδοχές που συμφωνήθηκαν με την
Τρόικα, οι οποίες μάλιστα ήταν και αυστηρές,
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2060 χωρίς να χρειάζεται να λη-

φθούν πρόσθετα μέτρα μεταρρυθμίσεις πέραν
αυτών που υιοθετήθηκαν το 2012.
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2012 ήταν τα
ακόλουθα:
• Αναλογιστική μείωση του ύψους της σύνταξης γήρατος εάν αυτή καταβάλλεται πριν από το 65ο
έτος.
• Αναπροσαρμογή της συντάξιμης ηλικίας ανά πενταετία σύμφωνα με την μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής – από το 2018
• Κατάργηση αύξησης συντάξεων σε περίπτωση που εξαρτώμενη σύζυγος εργάζεται από

1/1/2013.
• Σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών πληρωμένων εισφορών για απόκτηση του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από 10 σε 15 από 2013
μέχρι 2017.
• Μη αναπροσαρμογή των συντάξεων για τη περίοδο 2013 – 2016
• Πρόσθετη αύξηση εισφορών κατά 1 ποσ. μονάδα
στις 1/1/2014
Η αναλογιστική μελέτη θα τεθεί για έγκριση
στην ομάδα εργασίας της Επιστροφής Οικονομικής Επιτροπής.

Συμφωνία για προσωρινή επέκταση του Τουριστικού Ωραρίου
Μετά την αποφασιστική παρέμβαση
του ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της επικράτησης πνεύματος συναίνεσης από όλους
τους επηρεαζόμενους, επιτεύχθηκε
στις 10/10/2013 στην παρουσία της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων συμφωνία μεταξύ όλων
των Επαγγελματικών Συνδέσμων του
Λιανικού Εμπορίου για το νέο τουριστικό ωράριο που θα έχει ισχύ από
14/10/2013 μέχρι 30/11/2013.
Με την συμφωνία αυτή έχουν επιλυθεί
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν
με την έκδοση του πρώτου διατάγπρακτικής.
εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προβούν
ματος και διασφαλίζεται η ομαλή λειστα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε όλοι 4. Το προσωπικό καταστημάτων που
τουργία όλων των επιχειρήσεων του
δεν ήσαν ανοικτά κατά την Κυριακή
οι εργοδότες, μέλη τους, να τηρούν
Λιανικού Εμπορίου. Ήδη η Υπουργός
πριν από τις 8/7/2013 και ήταν ερπιστά τις πρόνοιες του παρόντος
έχει εξαγγείλει την πρόθεση της για διγοδοτημένοι πριν την ημερομηνία
Μνημονίου.
εξαγωγή διαλόγου για οριστική θεσμική
αυτή και το οποίο χρειαστεί να ερ2. Οι εργοδότες να καλύπτουν τις
λύση στην οποία το ΚΕΒΕ θα συμμεγάζεται (με τη συναίνεση του ) κατά
ανάγκες που θα προκύπτουν σε
τάσχει ενεργά.
την εν λόγω ημέρα, να αποζημιώπροσωπικό από την επέκταση της
Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε από
νεται υπερωριακά με βάση 1:2. Το
περιόδου ισχύος των τουριστικών
το ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Παγκύπριο Σύνδεσμο
κανονικό ωράριο των υπαλλήλων
Διαταγμάτων κυρίως με νέες προΛιανικού Εμπορίου, ‘Ένωση Επιχειρήαυτών (38 ώρες) να συνεχιστεί να
σλήψεις.
σεων Λιανικού Εμπορίου, Παγκύπριο
κατανέμεται όπως και προηγουμέ3. Οι εργοδότες να διατηρήσουν τους
Σύνδεσμο Υπεραγορών, Παγκύπριο
νως από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
όρους εργοδότησης που ισχύΣύνδεσμο Αρτοποιών, Σύνδεσμο ΚαΝοείται ότι η ημερήσια και εβδοουν για όλους τους εργαζομένους
ταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης,
μαδιαία ανάπαυση (24 και 11 ώρες
που απασχολούνταν πριν από τις
και προνοεί τα ακόλουθα:
αντίστοιχα) θα τηρούνται.
8/7/2013, όπως αυτοί ήταν διαμορφωμένοι μέσω συμβάσεων ή 5. Οι εργοδότες δεν θα προβούν σε
1. Οι εργοδοτικοί οργανισμοί και οι

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.

οποιαδήποτε απόλυση η οποία θα
έχει ως στόχο την αντικατάσταση
υφιστάμενου προσωπικού με νέο
προσωπικό.
6. Οι εργοδότες κατά την περίοδο από
14/10/2013 μέχρι και 30/11/2013
να προβούν σε κατάλληλα μέτρα
εντός των γενικών καταστημάτων
τους έτσι ώστε κατά την Κυριακή
να μην διαθέτουν προς πώληση τα
πιο κάτω προϊόντα:
α. εφημερίδες, περιοδικά
β. τσιγάρα, καπνός πούρα και χρειώδη για τυλιχτά τσιγάρα.
γ. οποιαδήποτε φρέσκα είδη αρτοποιίας συσκευασμένα ή μη πλην
των toast slice.
Σημειώνεται ότι, με βάση επιβεβαιωμένα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
μέτρο αυτό εξασφάλισε εργασία σε
πέραν των 1700 συμπατριωτών μας.
Επισημαίνεται ότι το μέτρο λειτουργεί
εθελοντικά, υπό την έννοια ότι ο κάθε
επιχειρηματίας μπορεί να αποφασίσει
τις μέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος του.

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.

ΘΕΜΑ
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Κτίζοντας την ποιότητα στην οικοδομική βιομηχανία
Η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των κατασκευών λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και
της διεθνοποίησης των αγορών οδηγεί τις αγορές
σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσα στην πλειάδα των ανταγωνιστών θα
αναπτυχθεί και θα επιβιώσει η εταιρεία εκείνη που
έχει ως πρωταρχικό της σκοπό την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η εφαρμογή ενός
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) δίνει
το δικαίωμα στην εταιρεία να διευθύνει και να ελέγχει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα.
Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
(ΣΔΠ) η εταιρεία θέτει την πολιτική και τους στόχους της, μέσω των οποίων σχεδιάζει και αξιολογεί
τους διαθέσιμους πόρους ούτως ώστε να παρέχει
με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της.
Στην οικοδομική βιομηχανία είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό του συστήματος, το
γεγονός ότι κάθε εργοτάξιο μπορεί και πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή μονάδα. Το εργοτάξιο λειτουργεί
μεν στο γενικό σύνολο της εταιρείας, αλλά παράλληλα και με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται
από το συμβόλαιο του κάθε έργου. Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα, το ένα
να αναφέρεται στη γενική λειτουργία της εταιρείας
(οριζόντιες διαδικασίες, συντήρηση, αποθήκη) και
το άλλο να προσαρμόζεται και να εξειδικεύεται στο
κάθε έργο.
Η πιο ενδεδειγμένη και αποδεδειγμένα σωστότερη
μέθοδος για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι,
η υιοθέτηση των προνοιών του Διεθνούς Προτύπου
ISO 9001:2008 στον καταρτισμό του συστήματος.
Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Περιβάλλοντος, στη βάση των διεθνών αναγνωρισμένων
πρότυπων ISO από τις Εργοληπτικές Εταιρείες και
στην ευρύτερη Οικοδομική Βιομηχανία, είναι πάρα
πολλά και σίγουρα δεν μπορούν να εξαντληθούν και
να περιγραφούν ικανοποιητικά μέσω ενός μόνο άρθρου.
Μερικά από τα πιο ουσιαστικά οφέλη παρατίθενται
πιο κάτω:
• Καλύτερος έλεγχος των εγγράφων της εταιρείας: H ορθή διακίνηση και διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων των σχεδίων σε όλα τα
σημεία ενδιαφέροντος αλλά και η συγκέντρωση
εξωτερικών εγγράφων όπως είναι οι ισχύουσες
νομοθεσίες , κανονισμοί και τεχνικές προδιαγραφές έργων.
• Σωστή τήρηση αρχείων: Η πολυπλοκότητα των
διεργασιών που έχει μια κατασκευαστική εταιρεία
πολύ συχνά οδηγεί και στη δημιουργία μεγάλου
όγκου εντύπων (έντυπα προσφορών, αλληλογραφία, πρακτικά συναντήσεων κ.α.). Η σωστή
διαχείριση του συστήματος μειώνει τον όγκο της
γραφειοκρατίας και ευνοεί την ιχνηλασιμότητα
των πληροφοριών σε μεταγενέστερα στάδια.
• Ολοκληρωμένο σύστημα επιθεωρήσεων εργασιών: Μέσω των επιθεωρήσεων ποιότητας
όπου απαιτούνται από το πρότυπο, παρέχεται η
δυνατότητα στις εταιρείες να καταγράψουν τυχόν λάθη, παρεκκλίσεις και ελλείψεις που μπορεί
να υπάρχουν, προβαίνοντας σε προληπτικές και

•

•

•

•

•

διορθωτικές ενέργειες με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των διαδικασιών της
εταιρείας.
Αξιολόγηση Προμηθευτών και Υπεργολάβων: H αξιολόγηση των συνεργατών σε τακτά
χρονικά διαστήματα είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ελεγχθούν κατά πόσο τηρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί για το
έργο. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τόσο στις
εργασίες των υπεργολάβων, αλλά και στα υλικά
που χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα τους. Στην προκειμένη
περίπτωση να ζητούνται από τους προμηθευτές
δηλώσεις συμμορφώσεων των υλικών, Πιστοποιητικά CE καθώς και Δελτία ασφαλούς χρήσης
των υλικών.
Συντήρηση και Διακρίβωση Εξοπλισμού: Με
τη σωστή οργάνωση του τμήματος συντήρησης
της εταιρείας (ή το σωστό έλεγχο του υπεργολάβου αν δεν έχει τμήμα συντήρησης η εταιρεία),
εκπονείται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, που σκοπό θα έχει την αποφυγή βλαβών. Επίσης με την έγκαιρη διακρίβωση
του εξοπλισμού , διασφαλίζεται η ορθότητα των
μετρήσεων.
Ικανοποίηση πελατών: Mέσω της μέτρησης της
ικανοποίησης των πελατών της, η εταιρεία μπορεί να κατανοήσει το σύνολο των αναγκών και
προσδοκιών των πελατών, αλλά και των λοιπών
ενδιαφερομένων μερών. Στην συνέχεια η εταιρεία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτά και
θα λάβει τις δικές της κατάλληλες βελτιωτικές
ενέργειες.
Ανθρώπινο Δυναμικό: Το προσωπικό συναισθάνεται τη σημασία του ρόλου και της συνεισφοράς του, με αποτέλεσμα να επιδιώκεται η
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, προς όφελος της εταιρείας. Επίσης καθορίζονται σαφείς στόχοι σε όλα τα τμήματα της
εταιρείας ενώ οι ενέργειες και τα μέτρα βελτίωσης είναι συντονισμένα.
Ποιοτικός έλεγχος: Με τη δημιουργία ενός
σχεδίου ελέγχου ποιότητας ξεχωριστά για κάθε
έργο που αναλαμβάνεται, η εταιρεία θα είναι σε
θέση να ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές των έργων, τηρείται η νομοθεσία
καθώς επίσης και συγκεκριμένες απαιτήσεις που

μπορεί να θέσει η εταιρεία στο κάθε έργο.
Τα τελευταία χρόνια και παρά την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, όλο και περισσότερες
κατασκευαστικές εταιρείες επιλέγουν να πιστοποιηθούν από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, απολαμβάνοντας τα επιπρόσθετα οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση.
Συγκεκριμενοποιώντας τα οφέλη που μπορεί να
προσδώσει η πιστοποίηση στην εικόνα της εταιρείας ποικίλουν, με κυριότερα τα τέσσερα πιο κάτω:
• Προβολή της εταιρείας: Το σημαντικότερο ίσως
όφελος που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία
είναι η δυνατότητα αύξησης του κύρους της
μέσω της διαφήμισης του πιστοποιητικού της.
Με την πιστοποίηση δηλώνει στους συνεργάτες
της, στους πελάτες αλλά και στους εν δυνάμει
πελάτες ότι ένας ανεξάρτητος οργανισμός επιθεώρησε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που
εφαρμόζει και έκρινε ότι αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 9001:2008.
• Υποβολή προσφορών: Η πιστοποίηση μέσω
ISO 9001 προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής
προσφορών για μεγάλα έργα τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα
• Δέσμευση των εργοδοτουμένων: Η πιστοποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της κουλτούρας της ποιότητας μέσα στην εταιρεία
• Διεθνή αναγνώριση: Υπάρχει πλέον ο Φορέας
στη Κύπρο (η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης),
ο οποίος μετά από πιστοποίηση προσφέρει και
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά του
μεγαλύτερου Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης
IQNet.
Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της
Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, διασφαλίζει ότι
οι οποιασδήποτε αστοχίες θα μειωθούν σημαντικά
και η οργάνωση της εταιρείας και η διαχείριση των
έργων που αναλαμβάνει θα ικανοποιούν όχι μόνο τις
απαιτήσεις που τίθενται από τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και από τις απαιτήσεις που πηγάζουν από
την κουλτούρα ποιότητας της εταιρείας.
Γιάννης Τσούντας
Πολιτικός Μηχανικός
Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακής
Εταιρείας Πιστοποίησης
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Σχέδια χορηγιών σε επιχειρήσεις
που συνεχίζουν να είναι σε ισχύ
αναχώρηση του για το εξωτερικό.
Τα πιο κάτω σχέδια χορηγιών του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
“De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέοποιούνται στους τομείς της Βιομηχανίας, Παροσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουρχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Γης και Γεωργίας.
γείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτεΑ. Σχέδια Ενισχύσεων σε Βιομηχανίες:
ρο.
• Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de minimis”
“De Minimis”, σε κυπριακές επιχειρήσεις
καλύπτει το 100% του ενοικίου του χώρου,
οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοτης κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων
δα σε εκθέσεις του εξωτερικού (εκτός της
αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας).
εκθεμάτων, το δικαίωμα συμμετοχής, την καΤο Σχέδιο αυτό καλύπτει ποσοστό 50% χρητανάλωση ηλεκτρισμού και νερού, έξοδα προματοδότηση για ενοίκιο του χώρου, της καβολής της έκθεσης καθώς επίσης και έξοδα
τασκευής του περιπτέρου, των εξόδων απολειτουργίας του περιπτέρου. Η ενίσχυση καλύστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των
πτει και επαναλαμβανόμενες συμμετοχές στην
εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, το
ίδια Έκθεση.
κόστος της εγκατάστασης και την κατανάλωση
Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις οι
ηλεκτρισμού και νερού επίσης και το κόστος
οποίες δραστηριοποιούνται: α) στον τομέα της
παροχής τηλεφωνικής γραμμής. Το ύψος της
μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (δραοικονομικής ενίσχυση κυμαίνεται μεταξύ €3050
στηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον
-€7350 ανάλογα με τον όγκο των εκθεμάτων.
τομέα C – Μεταποίηση στους στατιστικούς
Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις των
Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008
οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται
(με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών
στον τομέα C – Μεταποίηση στους στατιστιΔραστηριοτήτων NACE, Ανάθ. 2, της ΕΕ), ή/και
κούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων,
στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων.
2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Ανάθ. 2, της β) στην μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
ΕΕ).
Ι της Συνθήκης (ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
σχετικό έντυπό τους προς το Υπουργείο ΕνέρΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
γραπτώς προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμποείτε δια χειρός, είτε ταχυδρομικώς, 15 ημέρες
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι απαιτήπριν από την πραγματοποίηση της έκθεσης,
σεις να παραδίδονται είτε δια χειρός, είτε θα
για να εξασφαλίζουν τη σχετική έγκριση εκ των
αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη
προτέρων.
επιστολή, όχι αργότερα από την ημερομηνία
• Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
“De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις
που καθορίζεται στις εγκυκλίους προκήρυξης.
για διερεύνηση ξένων αγορών.
Σε περίπτωση παράλειψης η αίτηση δεν θα
Οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de
λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται άκυρη.
minimis”, για κάλυψη των εξόδων μετάβασης
και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού με Β. Σχέδια Ενισχύσεων σε Επιχειρήσεις Παροχής
αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια έρευνας
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Γης:
αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάγουν • Ενισχύσεις με βάση τον Κανόνα “De
τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.
Minimis” σε επιχειρήσεις Παροχής ΥπηρεΗ ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de minimis”
σιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους
καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό ειέξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.
σιτήριο) ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε τουΗ ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου
ριστική θέση (economy class), ανέρχεται στο
του χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του
ποσό των €855 και παρέχεται δύο φορές τον
περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμεχρόνο, σε διαφορετικές αγορές.
τοχής με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.563.
Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις των
Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις παοποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται
ροχής υπηρεσιών (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις
στον τομέα C – Μεταποίηση στους στατιστιανάπτυξης γης).
κούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων, • Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα “De
2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης ΟικοMinimis” σε επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης
νομικών Δραστηριοτήτων NACE, Ανάθ. 2, της
οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα
ΕΕ).
σε εκθέσεις του εξωτερικού.
Το έντυπο αίτησης συμπληρώνεται και αποΗ ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίστέλλεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
ου χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του
Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον ενδιαφεπεριπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμερόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
τοχής με μέγιστο ποσό €1.282.

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις ανάπτυξης γης.
• Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα “De
Minimis” σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις
υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει
το Υπουργείο Εμπορίου.
Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα “De Minimis” καλύπτει μέχρι το 85% του ενοικίου του χώρου, της
κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, το δικαίωμα συμμετοχής, την εγκατάσταση
ηλεκτρισμού και νερού, τα έξοδα προβολής της
έκθεσης καθώς επίσης και τα έξοδα λειτουργίας
του περιπτέρου με μέγιστο ενίσχυσης που δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των €200.000 για περίοδο 3
οικονομικών ετών.
Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών.
Γ. Σχέδια ενισχύσεων για τη Γεωργία
• Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De
Minimis” προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων,
για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που
πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες.
Η ενίσχυση καλύπτει το 50% για το ενοίκιο χώρου, την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου, την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή
των εκθεμάτων, του κόστους διαμονής και του
κόστους αεροπορικού εισιτηρίου με ανώτατο
ποσό στις €3.050 για κανονικά εκθέματα και
€7.350 για ογκώδη εκθέματα.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι και
Ομάδες /Οργανώσεις/Ενώσεις Παραγωγών)
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό
(ΕΚ) αρ. 104/2000 του Συμβουλίου.
Για εξασφάλιση των αναλυτικών πληροφοριών /
προϋποθέσεων συμμετοχής για το κάθε σχέδιο
καθώς και των δηλώσεων συμμετοχής / δικαιολογητικών, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι,
επισκεφθούν την πιο κάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/
forms_gr/forms_gr?OpenDocument
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Την ανάγκη για αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας
επισήμανε σχετική ημερίδα της ΚΟΓΕΕ
Με πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), η οποία
είναι συνδεδεμένη με το ΚΕΒΕ διοργανώθηκε ημερίδα
με θέμα:’’ Νέες Τεχνολογίες – προοπτικές για τους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργοδότησης’’.
Ο ψηφιακός πρωταθλητής Κύπρου Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού Δρ. Στέλιος Χειμώνας σε χαιρετισμό του
τόνισε πως οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία και
η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τόπος
μας 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.
Ο Δρ. Χειμώνας επισήμανε πως δυστυχώς έχουμε 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.
Ως παραδείγματα ανάφερε την ανάγκη για μεταρρύθμιση της κρατικής μηχανής, ώστε να λειτουργεί πιο
οικονομικά, πιο αποδοτικά και να εξυπηρετεί όχι να
ταλαιπωρεί τον πολίτη. Και τούτο επιτυγχάνεται με την
ηλεκτρονική κυβέρνηση και διακυβέρνηση. Πρέπει 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.
Για παράδειγμα τα αρχεία των κυβερνητικών υπηρεσιών σήμερα λειτουργούν στις περίπου 500 κυβερνητικά
κτίρια τα οποία στεγάζουν τις διάφορες κυβερνητικές
υπηρεσίες και η κάθε μια λειτουργεί το δικό της αρχείο,
με απασχόληση ορισμένων χιλιάδων υπαλλήλων.
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 χρησιμοποιούσα-

με 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 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 να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να
μπορέσει να αξιοποιήσει την τεχνολογία.
Αναφέρθηκε 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.
Τα στοιχεία αυτά μιλούν από μόνα τους προς τα πού
πρέπει να εργαστούμε.

Σχέδια χορηγιών για τουρισμό που βρίσκονται σε ισχύ
Δημοσιεύουμε πιο κάτω σχέδια χορηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται
σε ισχύ για πλαίσια των στόχων του ΚΟΤ. Ο Οργανισμός για
συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του Κυπριακού Τουριστικού
προϊόντος με την παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις και
την επιχορήγηση διαφόρων έργων και εκδηλώσεων.
1. «Πολιτική παροχής φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών
και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο 2013» - «Provision of Hospitality to foreign football
and other sports teams for training in Cyprus 2013”
Δικαιούχοι είναι: Οργανωτές ταξιδίων και εταιρείες του εξωτερικού που διακινούν ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές
ομάδες, Αδειούχα κυπριακά ταξιδιωτικά γραφεία, Κυπριακές
εταιρείες οι οποίες διακινούν ξένες ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές ομάδες στην Κύπρο. Η δραστηριότητα αυτή
θα πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Οι
εταιρείες αυτές θα πρέπει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
να συμβάλλονται με αδειούχα ταξιδιωτικά γραφεία στην Κύπρο για τη διακίνηση και διαμονή ομάδων στην Κύπρο.
Λειτουργός επικοινωνίας: κα. Μόνικα Λιατήρη – τηλ. 22
691218
2. «Σχέδιο επιχορήγησης πολιτιστικών / καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος
σημασίας (De Minimis)»
Θεματολόγιο εκδηλώσεων:
Παραστατικές και εικαστικές τέχνες όπως μεταξύ άλλων χορός, όπερα, μπαλέτο, θέατρο, μουσική, εκθέσεις.
Στόχοι:
Η ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και
καθιέρωσης ποιοτικών θεσμών εκδηλώσεων εμβέλειας. Η διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών.
Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου. Η προσφορά
ευχάριστης ψυχαγωγίας τόσο σε ξένους περιηγητές κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο, όσο και σε Κύ-

πριους. Η θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής
Στρατηγικής για βελτίωση της εποχικότητας και προσέλκυσης
πρόσθετου ποιοτικού τουριστικού ρεύματος. Η μεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών οφελών.
Δικαιούχοι:
Τοπικές Αρχές (Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια). Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Ξένες
Πρεσβείες και ξένα Πολιτιστικά Κέντρα. Σωματεία, Σύνδεσμοι, Όμιλοι μη κερδοσκοπικής φύσεως. Πολιτιστικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικής φύσεως. Ιδιωτικοί Πολιτιστικοί φορείς
(εταιρείες καλλιτεχνικών παραγωγών, ιδιώτες/άτομα καλλιτεχνικών παραγωγών και καλλιτέχνες).
Ως τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πιο
πάνω σχέδιο, ορίζεται η 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
Λειτουργός επικοινωνίας: κα. Ειρένα Επαμεινώνδου, τηλ. 22
691247
3. «Σχέδιο ενίσχυσης και διεκδίκησης συνεδρίων στην
Κύπρο – Υπό αντικατάσταση / Funding application for a
conference bid – to be replaced»
Λειτουργός επικοινωνίας: κα. Κουλίτσα Δημητρίου, τηλ. 22
691116
4. «Σχέδιο επιχορήγησης αθλητικών εκδηλώσεων /
Support scheme – Funding of sporting events»
Η διοργάνωση αξιόλογων αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
ο οποίος αποτελεί τμήμα προτεραιότητας στη στρατηγική
τουρισμού. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία ενώ παράλληλα προβάλλουν
και ενισχύουν τη θετική εικόνα της Κύπρου σαν τουριστικού
προορισμού σε διεθνές επίπεδο.
Σαν αθλητική εκδήλωση ορίζεται για σκοπούς του Σχεδίου Επιχορήγησης, εκδήλωση σχετικά με άθλημα που
εμπίπτει στην κατηγορία των Ολυμπιακών αθλημάτων
ή παρουσιάζει μεγάλη δημοτικότητα σε παγκόσμιο επί-

πεδο και ιδιαίτερα στις χώρες πηγές τουρισμού για την
Κύπρο.
Το πιο πάνω σχέδιο είναι σε ισχύ για φέτος. Υπάρχει ανοικτή
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση αθλητικών
εκδηλώσεων για το 2013 ή το 2014.
Στόχος του σχεδίου είναι η ενθάρρυνση οργάνωσης σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων σύμφωνα με το στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και την καθιέρωση της Κύπρου σαν προορισμού για αθλητικό τουρισμό.
Δικαιούχοι:
Αθλητικές Ομοσπονδίες Τοπικές Αρχές
Οι πιο πάνω φορείς αποτελούν δικαιούχους του σχεδίου, νοουμένου ότι η αίτηση που υποβάλλουν δεν αφορά οικονομική
δραστηριότητα.
Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Το σχέδιο ισχύει μέχρι τις 30/6/2014 εκτός εάν αποφασισθεί
να τερματιστεί νωρίτερα με σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες (Οδηγούς σχεδίων και Έντυπα
Αιτήσεων), όσον αφορά τα πιο πάνω Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του ΚΟΤ http://
www.visitcyprus.biz, επιλέγοντας από το μενού στα αριστερά το σύνδεσμο (link) «Κίνητρα και Επιχορηγήσεις».
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μικρά
Συνάντηση διεθνών
επιχειρηματιών
στις 20 Νοεμβρίου
στην Μπρατισλάβα
Η 7η έκθεση, Slovak Matchmaking
Fair, που αποτελεί ετήσια συνάντηση διεθνών επιχειρηματιών, θα πραγματοποιηθεί στις 20
Νοεμβρίου στην Μπρατισλάβα.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης,
το Enterprise Europe Network
στην Μπρατισλάβα, θα διοργανώσει εκδήλωση προκαθορισμένων
επιχειρηματικών
συναντήσεων,
brokerage event (B2B).
Η έκθεση οργανώνεται ετήσια από
το 2007 από το Σλοβάκικο Οργανισμό για Επενδύσεις και Ανάπτυξη
(SARIO) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακικής
Δημοκρατίας. Φέτος, επιλέγηκε
ως τιμώμενη χώρα η Ρωσική Ομοσπονδία που αυτό σημαίνει ότι η
συμμετοχή Ρωσικών εταιρειών θα
είναι αυξημένη.
Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Μηχανική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Ηλεκτροτεχνία,
Χημεία, Ενέργεια, Υποδομές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT), Ξυλεία και Τρόφιμα
Διαδικασία συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή
θα πρέπει να εγγραφούν και να
υποβάλουν το επιχειρηματικό τους
προφίλ σε απευθείας σύνδεση το
αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου
2013 στην ακόλουθη διεύθυνση
επιλέγοντας ως Support Office το
Επιμελητήριο της Κύπρου:
http://www.b2match.eu/
matchmaking2013/pages/home
Το προφίλ σας θα ελεγχθεί και θα
επικυρωθεί από τους Διοργανωτές
και θα αναρτηθεί στον κατάλογο
των επιχειρηματικών προφίλ ο
οποίος είναι σε απευθείας σύνδεση
και ενημερώνεται συνεχώς.
Από την 1 – 15 Νοεμβρίου 2013, οι
συμμετέχοντες θα επιλέξουν από
τον κατάλογο αυτό τα επιχειρηματικά προφίλ (πιθανούς συνεργάτες)
που τους ενδιαφέρουν και θα στείλουν αίτημα για συνάντηση και οι
διοργανωτές θα διευθετήσουν να
έχουν 30-λεπτες συναντήσεις με
κάθε εταιρεία που θα αποδεχθεί
την πρόσκλησή για συνάντηση.
Περίπου στις 20 Νοεμβρίου 2013,
θα αποσταλεί το τελικό πρόγραμμα των συναντήσεών.
Περισσότερες πληροφορίες από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλος
του Enterprise Europe Network,
που βρίσκεται στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22
889706 και 22 889752.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

H κυπριακή εταιρεία πιστοποίησης πρωτοπορεί
με νέες πιστοποιήσεις στον τομέα της πυρασφάλειας
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ), της οποίας ο μοναδικός
μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία,
ανακοινώνει με ικανοποίηση τη σύναψη
συμφωνίας με την Αγγλική εταιρεία IFC
CERTIFICATION LIMITED στον τομέα
της «Πιστοποίησης εγκαταστατών ξύλινων θυρών Πυρασφάλειας».
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΚΕΠ) αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο
φορέα πιστοποίησης της Κύπρου πλήρως διαπιστευμένη για την τεχνική της
επάρκεια με ραγδαία ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό. Διεξάγει επιθεωρήσεις
σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και
προϊόντων και είναι πρωτοπόρος στην
πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
έχοντας πιστοποιήσει περισσότερες
από 900 εταιρείες μέχρι σήμερα. Είναι
στελεχωμένη από έμπειρους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο των

ελέγχων και των πιστοποιήσεων.
Η IFC CERTIFICATION LIMITED είναι
διαπιστευμένος οργανισμός, από το
Βρετανικό Φορέα Διαπίστευσης UKAS,
για πολλά σχήματα πιστοποίησης ένα
από τα οποία αφορά την Πιστοποίηση
εγκαταστατών ξύλινων θυρών Πυρασφάλειας. Επίσης η IFC CERTIFICATION
LIMITED είναι κοινοποιημένος οργανισμός για την πιστοποίηση προϊόντων πυρασφάλειας για σκοπούς σήμανσης CE
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
Δομικών Προϊόντων.
Η διαδικασία αποδοχής της ΚΕΠ ως
ισότιμο συνεργάτη στο αντικείμενο της

Πυρασφάλειας, ήταν επίπονη και λεπτομερής, και μεταξύ άλλων, περιελάμβανε
επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για την
επάρκεια και την τεχνική ικανότητα των
επιθεωρητών της και επιβεβαίωση της
εφαρμογής ορθών πρακτικών κατά τη
διάρκεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων
σε πελάτες της.
Από τώρα και στο εξής κάθε εταιρεία
που επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως προς
την εγκατάσταση ξύλινων θυρών πυρασφάλειας θα πρέπει να επικοινωνεί με
την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ), η οποία θα διεξάγει την επιθεώρηση και θα εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΚΕΠ)
Τηλ: 22411435, Φαξ: 22519115
Email: certiﬁcation@cycert.org.cy
Website: www.cycert.org.cy

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου

Πώς οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα
από € 100 δις προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ;
Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής είναι
να απλοποιήσει και να μειώσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις. Η ενιαία πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση βοηθά τους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ στην Ευρώπη
να αντιμετωπίσει μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους . Το φιλικό προς
το χρήστη πύλη λειτουργεί ως πύλη για τις ευκαιρίες που
παρέχονται από περισσότερα από 1000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την ΕΕ .
Η πληροφόρηση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την
ΕΕ είναι πιο σημαντική από ποτέ για τις επιχειρήσεις. Σε
απάντηση στην αυξανόμενη δυσκολία να βρουν κεφάλαια
και επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ενιαία
πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση , η οποία παρέχει εύκολη, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο όπου οι
ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από €
100 δις χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ από διάφορα πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013. Η πύλη περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα διαρθρωτικά ταμεία της

ΕΕ: όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
( ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ
Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις ΜΜΕ περιλαμβάνουν την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) ,
μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το μέσο καταμερισμού
κινδύνου ( FP7) , της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (
ΕΤΕπ) και τώρα, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράμματα κρατών.
Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο
2007-2013, μέχρι το τέλος του 2011, € 69.7 δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί από συνολικά 484 ειδικά ταμεία για
τις επιχειρήσεις (δάνεια , εγγυήσεις , ίδια κεφάλαια / κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και άλλα ), τα οποία έχουν
συσταθεί στα 25 κράτη μέλη. Περισσότερες από 220 000
ΜΜΕ έχουν ήδη ωφεληθεί από τα προγράμματα σε όλη
την Ευρώπη .
Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/youreurope/
business/funding-grants/access-to-ﬁnance/index_el.htm

Οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης αμμοχάλικων
αιτία για αύξηση στην τιμή έτοιμου σκυροδέματος
Τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Κατασκευαστών
΄Ετοιμου Σκυροδέματος που είναι εντεταγμένος στη δύναμη του ΚΕΒΕ εκ των πραγμάτων αναγκάζονται δυστυχώς
να προβούν σε αυξήσεις στην τιμή πώλησης του έτοιμου
σκυροδέματος, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στις τιμές
πώλησης που οι Λατόμοι επέβαλαν στα αμμοχάλικα.
Στις αυξήσεις στις τιμές πώλησης των αμμοχαλίκων, οι Λατόμοι προχώρησαν με καθυστέρηση, όπως οι ίδιοι τονίζουν,
παρά τις διαμαρτυρίες που ο Σύνδεσμος Ετοίμου Σκυροδέματος μας από κοινού με την ΟΣΕΟΚ προέβησαν κατ’επανάληψη προς τους Λατόμους.

Επισημαίνεται ότι αυξήσεις στις τιμές πώλησης στα αμμοχάλικα, που ανακοινώθηκαν με επιστολή των Λατόμων, θα
εφαρμόζονταν πολύ πιο πριν αλλά αναστέλλονταν προσωρινά λόγω της δυναμικής παρέμβασης και των συντονισμένων ενεργειών από πλευράς μας και της ΟΣΕΟΚ.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος θέλει να πιστεύει ότι το Τσιμεντοποιείο με στόχο
το όφελος της οικονομίας του τόπου δεν θα προβεί σε αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων του, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση της πολύ δύσκολης οικονομικά περιόδου που διανύουμε.
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Σήμανση κυλίνδρων υγραερίου
Οι επαναπληρώσιμοι κύλινδροι ή τα φιαλίδια μιας
χρήσης που περιέχουν μείγματα επικίνδυνων χημικών αερίων όπως είναι το προπάνιο, το βουτάνιο ή το υγραέριο και διατίθενται στην αγορά
θα πρέπει να είναι κατάλληλα επισημασμένα, έτσι
ώστε να μεταφέρεται στους χρήστες η αναγκαία
πληροφόρηση για την επικινδυνότητα του περιεχομένου τους. Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1272/2008
(Κανονισμός CLP), το προπάνιο, το βουτάνιο
ή το υγραέριο και τα μείγματα αυτών ταξινομούνται ως εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και οι
συσκευασίες που τα περιέχουν (επαναπληρώσιμοι
κύλινδροι ή φιαλίδια μιας χρήσης) πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα.
Συγκεκριμένα, τα πιο πάνω επικίνδυνα χημικά μείγματα μπορούν μέχρι την 1.6.2015 να ταξινομούνται, επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με ένα από τα δύο συστήματα σήμανσης
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Από την 1.6.2015 και μετά η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων αυτών θα
πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.
Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Εφόσον τα προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή
αγορά, η επισήμανση επικινδυνότητας θα πρέπει να δίδεται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι προμηθευτές των προϊόντων αυτών έχουν
υποχρέωση να έχουν στην κατοχή τους και
στην περίπτωση που τους ζητηθεί να μπορούν
να παρέχουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
των προϊόντων στην Ελληνική, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Στοιχεία Επισήμανσης

Ισχύουσα νομοθεσία μέχρι 1.6.2015

Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP
Ισχύει επίσημα από 1.6.2015

Επικίνδυνα συστατικά

Υγραέριο
ή
Προπάνιο /Βουτάνιο (…/… % )

Υγραέριο
ή
Προπάνιο /Βουτάνιο (…/… %)

Αριθμός ΕΚ ή CAS

Αριθμός ΕΚ ή CAS

Σύμβολο Κινδύνου/ Εικονόγραμμα

F+

Κίνδυνος

Φράσεις κινδύνου / Δηλώσεις Επικινδυνότητας

R12 : Εξαιρετικά εύφλεκτο

Η220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο

Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης /
Δηλώσεις Προφύλαξης

S2 : Μακριά από παιδιά
S9 : Το δοχείο να διατηρείται
σε καλά αεριζόμενο μέρος
S16 : Μακριά από πηγές ανάφλεξης

Ρ102 : Μακριά από παιδιά
Ρ403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο
Ρ210: Μακριά από σπινθήρες – Μην καπνίζετε

Το Κέντρο SOLVIT συμπληρώνει εννέα χρόνια λειτουργίας
Εννιά χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Κέντρο Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου, το οποίο άρχισε να
Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο
SOLVIT Κύπρου, που ανήκει στο Κοινοτικό Δίκτυ- λειτουργεί από την 1η Μαΐου 2004 και φιλοξενεί- SOLVIT υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ www.
ου SOLVIT που είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης ται από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστα- ec.europa.eu/solvit. Οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις
διαφορών στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συμπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο SOLVIT
σίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας,
νεργάζονται στενά για την επίλυση τυχόν προβλη- Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατάφε- Κύπρου στα τηλέφωνα 22867305, 22867346 και
μάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή ρε, κατά την υπό αναφορά περίοδο, να επιδείξει 22867282 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις γρήγορους ρυθμούς διεκπεραίωσης των υποθέ- στη διεύθυνση solvit@mcit.gov.cy ή μέσω ταχυδημόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, σεων που υποβάλλονται και υψηλά ποσοστά επι- δρομείου στην πιο κάτω διεύθυνση:
καθώς επίσης και στη Νορβηγία, την Ισλανδία τυχίας στην επίλυσή τους, της τάξεως του 94% Κέντρο SOLVIT Κύπρου
και το Λιχτενστάιν, υπάρχει ένα Κέντρο SOLVIT. περίπου. Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τα Κέντρα SOLVIT μπορούν να βοηθήσουν στον
επιδόσεις του Κέντρου SOLVIT Κύπρου για το
Τουρισμού
χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρή- 2012 (σημειώνεται ότι η Κύπρος λαμβάνει μεγάλο Οδός Α. Αραούζου, Αρ. 6,
σεων. Τα Κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής αριθμό παραπόνων σε σχέση με το μέγεθος της): 1421 Λευκωσία – Κύπρος
διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν
ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα
μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδοΚύπρος
27 χώρες ΕΕ + Νορβηγία,
μάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν.
Ισλανδία και Λίχνενσταϊν
Τα Κέντρα SOLVIT συνεργάζονται μεταξύ τους
Ποσοστό επίλυσης
94%
89%
και με την Ομάδα SOLVIT της Ευρωπαϊκής ΕπιΜέρες για να δοθεί απάντηση σε ένα πελάτη
3
Μέγιστος χρόνος 7 μέρες
τροπής επιτυγχάνοντας την εξωδικαστική επίλυση
Μέρες για να ετοιμαστεί μια υπόθεση (Home Center) 5
Μέγιστος χρόνος 30 μέρες
του 89% περίπου των προβλημάτων που καταχωΜέρες για να κλείσει μια υπόθεση (Lead Center)
56
Μέγιστος χρόνος 70 μέρες
ρούνται στη βάση δεδομένων του Δικτύου.
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Green Dot: Υποψήφια για ευρωπαϊκό βραβείο
Μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση έχει αποσπάσει η
Green Dot Κύπρου για το συνολικό της έργο, στο
διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας της Ε.Ε., το 2013.
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, καθιερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν
σημαντικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την
επιχειρηματικότητα. Τα βραβεία, που θεσμοθετήθηκαν το 2005, δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός
αλλά αποσκοπούν και στην αύξηση της ενημέρωσης γύρω από τις επιχειρήσεις, τόσο όσον αφορά
στις πολιτικές που ακολουθούν όσο και στα πρακτικά αποτελέσματά τους, και στην επιβράβευση
της επιτυχίας.
Κάθε χρόνο ανακηρύσσονται πανευρωπαϊκά οι
νικητές των βραβείων οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.
Η γεωγραφική εμβέλεια του διαγωνισμού καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και την προσχωρούσα χώρα της Κροατίας
ή τις συνδεδεμένες στο πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) χώρες,
δηλαδή την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και
την Τουρκία.
Στόχος των βραβείων αυτών είναι:
1. Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες
προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.
2. Να προβληθούν και να διαδοθούν τα παραδείγματα των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών
επιχειρηματικότητας.

3. Να ενημερωθεί περαιτέρω η κοινή γνώμη για
τον ρόλο των επιχειρηματιών στην κοινωνία
4. Να λειτουργήσουν τα Βραβεία ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.
Οι βραβεύσεις αφορούν έξι κατηγορίες:
α. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
β. Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
γ. Βράβευση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
δ. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
ε. Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
Στ. Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα
Η Green Dot Κύπρου υπέβαλε αίτηση στην κατηγορία «Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας» προς τον Εθνικό Συντονιστή σε
κυπριακό επίπεδο, που είναι το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και επιλέγηκε ως ο Εθνικός Υποψήφιος
σε αυτή την κατηγορία.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των Βραβείων επέλεξε την υποψηφιότητα
της Green Dot Κύπρου στο short list στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το short list για κάθε κατηγορία αποτελείται από δύο μόνο υποψήφιους.
Οι τελικές ανακοινώσεις για τους νικητές κάθε
κατηγορίας αλλά και του μεγάλου νικητή για το
Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, θα γίνει
στις 26 Νοεμβρίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας,
Προεδρεύουσας χώρας της Ε.Ε. αυτή την περίοδο, στα πλαίσια του Συνεδρίου Small and Medium
Enterprises Assembly.
Η επιτυχία σε εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως η επιτυχία της υποψηφιότητας της Green Dot Κύπρου
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ υποψηφιοτήτων
από 32 χώρες, είναι ιδιαίτερα τιμητική και αναδεικνύει την ποιότητα του έργου που επιτελείται.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στο κατά πόσον η επιχειρηματική
πρωτοβουλία προάγει τη συνεργασία Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα. Και θεωρούμε πως η Green
Dot Κύπρου αποτελεί ένα από τα κυπριακά σημαντικά παραδείγματα επωφελούς συνεργασίας
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Πιστεύουμε πως η διάκριση αυτή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο δείχνει με πρακτικό τρόπο ότι η Κύπρος
μπορεί και θα πρέπει να πιστέψει στις δυνάμεις
της. Δείχνει επίσης ότι θα πρέπει όλοι να εκτιμήσουμε καλύτερα τέτοιες παραγωγικές πρωτοβουλίες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφού μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο να πάει μπροστά
και να εξέλθει από πολλά από τα αδιέξοδα που
αντιμετωπίζει σήμερα.

Το πρόβλημα των επιτοκίων και οι στρεβλώσεις που προκύπτουν
Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη πολιτική των
τραπεζών στα επιτόκια δημιουργεί στρεβλώσεις
και προβλήματα στην οικονομία και ταυτόχρονα
βαθαίνει την ύφεση.
Να σημειώσουμε καταρχήν το ρόλο των επιτοκίων
στην οικονομία. Τα δανειστικά επιτόκια αποτελούν
έξοδο (βάρος) της παραγωγικής οικονομίας αφού
αφαιρούνται από το εισόδημα των επιχειρήσεων
και των ιδιωτών για να πληρωθούν οι ετήσιοι τόκοι
των δανείων προς τις τράπεζες. Τα καταθετικά επιτόκια αντίθετα αποτελούν έσοδο για την οικονομία
αφού δίδονται στο καταθέτη και χρησιμοποιούνται
μέσα στην οικονομία σαν κατανάλωση, επένδυση η
άλλως πως.
Συνήθως οι τράπεζες έχουν ένα ψαλίδι της τάξεως
του 2-3% μεταξύ των καταθετικών και των δανειστικών επιτοκίων που θεωρείται ικανοποιητικό για
τη κερδοφορία των τραπεζών.
Τι συμβαίνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
ελεύθερη αγορά και ανταγωνισμός στα καταθετικά
επιτόκια. Οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες το γεγονός πως ο καταθέτης, λόγω των περιορισμών που
επιβλήθηκαν, δεν μπορεί να αποσύρει τη κατάθεση του και να πάει σε άλλη τράπεζα, μείωσαν τα
καταθετικά επιτόκια κατά 2% τουλάχιστον. Ταυτόχρονα αυξάνουν το δανειστικό επιτόκιο στις περιπτώσεις που οι χρεώστες ζητούν αναδιάρθρωση
των δανείων τους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Χρη-

σιμοποιούν δε σαν επιχείρημα ότι αυξάνεται ο πι- νου ουσιαστικά επιταχύνουν τη κατάρρευση της
στωτικός κίνδυνος.!!
συγκεκριμένης επιχείρησης και αλυσιδωτά και σε
Με βάση τελευταία στοιχεία οι καταθέσεις ανέρχο- άλλες. Τη στιγμή ακριβώς που χρειάζονται βοήθεια και θα έπρεπε να μειωθούν
νται σε περίπου 50 δισεκ. και τα
τα επιτόκια για να μπορέσουν να
δάνεια σε περίπου 65 δισεκ. Αν
επιβιώσουν.
υποθέσουμε πως τα καταθετικά
επιτόκια μειώθηκαν κατά 2% και
Αυτό που γίνεται σήμερα ουσιαισόποσα αυξήθηκαν τα δανειστιστικά καταλήγει σε boomerang
κά επιτόκια στα μισά περίπου
για τις ίδιες τις τράπεζες αλλά και
δάνεια, τότε συμπεραίνουμε
τους μετόχους / επενδυτές που
πως αφαιρείται από τα έσολαμβάνουν λανθασμένη πληροδα της οικονομία 1 δισεκ. (50
φόρηση. Αυξάνουν το επιτόκιο
δισεκ. Χ 2%) και προστίθενται
σε δάνεια που εμφανίζουν προστα έξοδα της παραγωγικής οιβλήματα και δείχνουν αυξημένα
κονομίας περίπου 600 εκατ. (30
έσοδα και κέρδη που είναι καθαδισεκ. Χ 2%). Σύνολο 1.6 δισεκ.
ρά λογιστικά. Σε 2-3 χρόνια αφού
αφαιρούνται από την οικονομική
επιτάχυναν τη κατάρρευση των
δραστηριότητα πράγμα που βαδανειστών με τα ψηλά επιτόκια θα
θαίνει την ύφεση. Το πρόβλημα
πρέπει να διαγράψουν τόκους και
Ανδρέας Μάτσης
γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν
κεφάλαιο δημιουργώντας ζημιές.
Αντιπρόεδρος
λάβουμε υπόψη και την φοροΗ λύση του προβλήματος δεν
Οικονομίας ΚΕΒΕ
λογία των τόκων που αυξήθηκε
είναι εύκολη. Αντίθετα είναι πεαπό 15% στο 30%.
ρίπλοκη και χρειάζεται φαντασία
Κάτι ακόμα. Οι τράπεζες θα έπρεπε να υπολογί- και τόλμη. Δεν πιστεύω σε λύσεις μέσω νομοθεζουν το πιθανό κίνδυνο κατά τη στιγμή της παρα- σίας. Αυτές μάλλον θα δημιουργήσουν περαιτέρω
χώρησης του δανείου και να ζητούν το ανάλογο στρεβλώσεις. Η ουσία είναι οι τράπεζες να καταεπιτόκιο. Το να έρχονται σε περιόδου κρίσεων που νοήσουν το πρόβλημα και να συμπεριφερθούν
όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα να αυξάνουν το υπεύθυνα. Αρχίζοντας από τη μείωση των δικών
επιτόκιο με το πρόσχημα της αύξησης του κινδύ- τους μεγάλων λειτουργικών εξόδων.
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«Κενά αέρος» στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου
Αρνητικές διαπιστώσεις για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και
για το οικονομικό περιβάλλον στην
Κύπρο, καταγράφονται σε έκθεση
που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του
Αντιπροέδρου της Κομισιόν Αντόνιο
Ταγιάνι.
Στην έκθεση, επισημαίνεται μεταξύ
άλλων, ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναλλαγές θέτουν
εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Υπογραμμίζεται ότι οι τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, στην Κύπρο, ήταν οι υψηλότερες
το 2012 στην Ε.Ε, τονίζεται το τεράστιο πρόβλημα κρατικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν όσοι
επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη νήσο, αλλά
και η αποτυχία της Κύπρου να ρυθμίσει κάποια προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κάνοντας
ευθεία αναφορά στις επιδόσεις του
δικαστικού συστήματος.
Η έκθεση καταλήγει υιοθετώντας
ένα αισιόδοξο Συμπερασμα. Τονίζει
ότι « «τώρα υπάρχει η ευκαιρία για
αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό
της οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη
κατεύθυνση». Υπογραμμίζει ότι «θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα περίοδο
προγραμματισμού των διαρθρωτικών
ταμείων με τρόπο ώστε να χορηγηθεί μερική χρηματοδότηση για την
ανάπτυξη ενός πιο ισορροπημένου
οικονομικού μοντέλου και τη χρηματοδότηση σχεδίων σε τομείς προσαρμοσμένους στις υποδομές και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Κύπρου».
Γενικό πόρισμα της Έκθεσης είναι ότι χωρίς ισχυρή βιομηχανική
βάση, η οικονομία της Ευρώπης
δεν μπορεί να ευημερήσει και
επισημαίνεται ότι ενώ οι επιδόσεις
της βιομηχανίας έχουν σταθεροποιηθεί, το μερίδιο της βιομηχανίας στο
ΑΕγχΠ της Ευρώπης μειώθηκε από
το 15,5 % του ΑΕγχΠ που ήταν πριν
από ένα χρόνο στο 15,1 % το καλοκαίρι του 2013.
ΚΥΠΡΟΣ
Στο κεφάλαιο για την Κύπρο η έκθεση επισημαίνει ότι κάθε αξιολόγηση
των μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον.
Η οικονομική δραστηριότητα στον βι-

ομηχανικό κλάδο εξασθένησε σημαντικά το 2012, με πραγματική μείωση
του ΑΕγχΠ κατά 2,4%. Η εισαγωγή
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Απρίλιο 2013, που συνεπάγεται τη μείωση του μεγέθους και
την αναδιάρθρωση του τραπεζικού
τομέα, θα έχει συνέπειες στις καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές
και θα μπορούσε να απειλήσει τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων και
να μειώσει περισσότερο την εμπιστοσύνη. Το 2013, το πραγματικό ΑΕγχΠ
αναμένεται να μειωθεί κατά 8,7%.
Τα διαρθρωτικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής θα στηρίξουν την
ανταγωνιστικότητα και θα προωθήσουν μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη και
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, αλλά
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε
βραχυπρόθεσμη βάση.
Η Κύπρος είναι μια μικρή ανοικτή
οικονομία, προσανατολισμένη στην
παροχή υπηρεσιών, με σημαντικότερους τομείς τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την αγορά ακινήτων. Ο ρόλος του τομέα της
μεταποιητικής βιομηχανίας είναι λιγότερο σημαντικός από τον μέσο όρο
στην EE (6,1 % της προστιθέμενης
αξίας έναντι του 15.4% σε ολόκληρη
την EE), παρέχοντας απασχόληση σε
ποσοστό λίγο ανώτερο του 10 % του
συνολικού εργατικού δυναμικού, το
οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στην EE (μέσος όρος στην EE
17,5%).
Η ανταγωνιστικότητα κόστους της

οικονομίας επιδεινώθηκε σημαντικά
μετά την προσχώρηση της χώρας
στην EE το 2004. Ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει έκτοτε αυξηθεί κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες,
το ονομαστικό μοναδιαίο εργατικό
κόστος αυξήθηκε κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα την
σταδιακή παρακμή του τομέα μεταποιητικής βιομηχανίας.
Καινοτομία, δεξιότητες και βιωσιμότητα
Καινοτομία
Στον πίνακα επιδόσεων στην καινοτομία της Ένωσης, η Κύπρος τοποθετείται μεταξύ των «οπαδών της
καινοτομίας», με επιδόσεις στην καινοτομία που πλησιάζουν στον μέσο
όρο της EE. Η Κύπρος έχει πολύ
χαμηλό επίπεδο δαπανών στον τομέα της Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕγχΠ
(0,49 %), το οποίο είναι σύμφωνο με
τις εθνικές δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 20.20».
αλλά απέχει πολύ από τον μέσο όρο
της EE (2,0%).
Επιπλέον, το σύστημα καινοτομίας
βασίζεται κυρίως στις δημόσιες δαπάνες, αφού οι συνεισφορές των επιχειρήσεων στις επενδύσεις του τομέα
Ε&Α συγκαταλέγονται στις χαμηλότερες στην EE (0,1 % του ΑΕγχΠ έναντι του μέσου όρου της EE που είναι
1,25 %).
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση
αποκαλύπτει ένα βαθμό ζωτικότητας
στις κυπριακές ΜΜΕ, όταν πρόκειται για δραστηριότητες

καινοτομίας. Το επίπεδο συμμετοχής
τους σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είναι το δεύτερο υψηλότερο στην EE, ενώ στον INSEAD, τον
παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας, η Κύπρος κατατάσσεται στην 27η θέση.
Εντούτοις, λιγότερο από 15% του
προϋπολογισμού του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας χορηγήθηκε
στις επιχειρήσεις το 2008-12. Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
οι επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από
τη δήλωση δαπανών Ε&Α λόγω έλλειψης φορολογικών κινήτρων, παρά
τις επανειλημμένες προσπάθειες να
ληφθούν τέτοια μέτρα κατά τα τελευταία έτη.
Από πολιτική άποψη, η κρίση και τα
μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας είχαν οδηγήσει σε σημαντική μείωση
των κονδυλίων του προϋπολογισμού
για Ε&Α, ακόμη και πριν από την επίτευξη συμφωνίας για το πρόγραμμα
προσαρμογής. Έχει ανακοινωθεί μια
εθνική στρατηγική για την έρευνα, η
οποία όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί,
και τώρα αναμένεται ότι δεν θα συμβεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της
στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης για την επόμενη προγραμματική
περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΠΕΒΤ) συντονίζει την ανιούσα
προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης
και κάλεσε τις επιχειρήσεις να εκφράΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15
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σουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων δημόσιας διαβούλευσης. Έχει καταρτιστεί ιστοσελίδα
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι φορείς
μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις.
Το ΥΠΕΒΤ έχει επίσης επιφορτιστεί
με τη διαχείριση των επιδοτήσεων
σχεδίων για την ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός με συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την υποστήριξη των ΜΜΕ που επενδύουν στην
έρευνα και την καινοτομία με την
ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων
και υπηρεσιών που προτίθενται να
διαθέσουν στην αγορά. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αποδόθηκαν
επιπλέον βαθμοί στις προτάσεις που
εμπίπτουν σε έναν από τους έξι άξονες δράσης προτεραιότητας της EE
που αναφέρονται στην ανακοίνωση
για τη βιομηχανική πολιτική της EE.
Μέχρι στιγμής, οι προτάσεις που
έχουν υποβληθεί αφορούν τον τομέα
των βιώσιμων δομικών κατασκευών.
Η δημιουργία πέντε υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε διάφορα πανεπιστήμια σηματοδοτεί την προσπάθεια
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του
ακαδημαϊκού κόσμου και των επιχειρήσεων, που αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος Ε&Α. Ωστόσο, το ΥΠΕΒΤ
έχει επίγνωση της ανάγκης για μια αλλαγή νοοτροπίας στα πανεπιστήμια,
ιδίως παρέχοντας στους καθηγητές
τα σωστά κίνητρα για τη δημιουργία
δεσμών με την τοπική βιομηχανία.
Δεξιότητες
Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των
μισθών έχει επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα, αλλά η κυβέρνηση έχει
λάβει μέτρα για την αναμόρφωση του
μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής με τη μείωση της συχνότητας με την οποία πραγματοποιείται
η αναπροσαρμογή (μία φορά αντί για
δύο φορές το χρόνο), τη θέσπιση μηχανισμού για αυτόματη αναστολή σε
περίπτωση δυσμενών οικονομικών
συνθηκών, και τη μετατροπή από
πλήρη σε μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή (50% του προηγούμενου
πληθωρισμού).
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Κεφάλαια ανά χώρα - Κύπρο:
Η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου της EE και της τιμής της χώρας
(υπολογιζόμενα σε τυπικές αποκλίσεις)
* Για πλήρη εξήγηση, βλέπε μεθοδολογικό παράρτημα
το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο
Σημείωση: Στη γραφική παράσταση, παρουσιάζονται στοιχεία με τρόπο ώστε οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά (αριστερά) αναφέρουν πάντοτε επιδόσεις που είναι καλύτερες (ασθενέστερες) από τον
μέσο όρο της EE. * Πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια για τις ΜΜΕ το 2009 (έναντι του 2007)- % των ευρυζωνικών
γραμμών με ταχύτητα άνω του 10 Mbps το 2008 (έναντι του 2007).
Χρηματοδότηση και επενδύσεις
Εξαγωγικές επιδόσεις
Χρόνος που απαιτείται για τις πληρωμές από τις δημόσιες αρχές
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Εντούτοις, η εφαρμογή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής έχει πλέον ανασταλεί στον δημόσιο τομέα, ενώ αναμένεται ότι το νέο σύστημα θα επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο τριμερούς
συμφωνίας. Επίσης, η Κύπρος διαθέτει έναν από
τους υψηλότερους ελάχιστους μισθούς στην EE,
ο οποίος έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη σε
870 ευρώ το μήνα (924 ευρώ μετά από έξι μήνες
απασχόλησης).
Οι δεσμοί μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού συστήματος εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς αναπτυγμένοι.
Υπάρχει λίγη ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η Κύπρος
έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων νέων στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες
και την τεχνολογία.1 Δεν υπάρχει ενδιάμεσο επίπεδο πιστοποίησης,· ιδίως για μηχανικούς και ειδικούς στην πληροφορική, εξαιτίας της χαμηλής
συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση (η
χαμηλότερη στην EE), και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δεξιότητες στον τομέα της ενέργειας. Η
συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση
παραμένει κάτω από το μέσο όρο της EE, παρά
το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επαγγελματική κινητικότητα και να προετοιμαστούν οι
πολίτες για τις προσεχείς διαρθρωτικές αλλαγές.
Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα αυτό με τη δημιουργία νέων μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το 2012, με σκοπό την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και των
αναντιστοιχιών δεξιοτήτων.
Ένα νέο σύγχρονο σύστημα μαθητείας που απευθύνεται σε νέους 14-25 ετών θα είναι σε πλήρη
λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2014/15. Επιπλέον, μια πρωτοβουλία επιδιώκει να διευκολύνει
την απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μια άλλη έχει επιταχύνει την αρχική κατάρτιση των νεοεισερχομένων, ενώ υπάρχει
και ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων.
Βιωσιμότητα
Οι υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (οι τιμές του 2012 για τη βιομηχανία ήταν οι υψηλότερες στην EE) ωθούν την Κύπρο να αναπτύξει
ένα περισσότερο διαφοροποιημένο, ασφαλές και
βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Ειδικότερα, η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης νομοθετικών μέτρων για
την ενέργεια, ιδίως κατά τη διάρκεια και μετά τον
μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα ο οποίος
σχετίζεται με την προβλεπόμενη εισαγωγή φυσικού αερίου, μολονότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτό
θα βελτιώσει την κατάσταση σε βραχυπρόθεσμη
βάση, δεδομένου ότι οι εισαγωγές φυσικού αερίου
αναμένεται να ξεκινήσουν το 2015 το νωρίτερο.
Τα εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου ανοικτής
θάλασσας δεν θα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης πριν από το 2018, όταν προβλέπεται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί ένα δίκτυο αγωγών προς
την ακτή.
Επίσης, ενθαρρυντικές είναι οι εξελίξεις στην πα-

ραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, καθώς τον
Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής
προσφορών, η οποία οδήγησε στην επιλογή 23
επιχειρήσεων οι οποίες θα κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά πάρκα για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με συνολική ικανότητα παραγωγής 50
MW. Όταν ολοκληρωθούν, τα σχέδια αναμένεται
να παράγουν περίπου 80 GWh ενέργειας ετησίως. Οι προσφορές που ελήφθησαν οδήγησαν σε
μέση τιμή προσφοράς ύψους 0,0866 ευρώ/kwh.
Έτσι. η κατεστημένη κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού ΑΗΚ, που απαιτείται να αγοράζει το σύνολο
της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσε να είναι σε θέση να
αγοράσει την παραγόμενη ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές και να αποφέρει εξοικονόμηση πόρων
στη διαδικασία.
Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο
από το ήμισυ των συνολικών εκπομπών C02 από
δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο σύστημα
εμπορίας εκπομπών (ETS) στην Κύπρο και είναι
περίπου 75 % περισσότερο έντασης ενέργειας
από τον μέσο όρο της EE. Η αντιστροφή της τάσης των εκπομπών C02 από τις μεταφορές είναι
ουσιαστικής σημασίας για να επιτύχει η Κύπρος
τους στόχους για το 2020. Η κατάσταση των μεταφορικών υποδομών είναι σχετικά καλή. Ωστόσο, η σημαντικότερη πρόκληση έχει σχέση με την
υπερβολική εξάρτηση από το αυτοκίνητο, ενώ τα
δημόσια μέσα μεταφοράς, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών και
της συμφόρησης της κυκλοφορίας, δεν έχουν
αναπτυχθεί επαρκώς.

Εξαγωγικές επιδόσεις
Περίπου 57% των εξαγόμενων προϊόντων της
Κύπρου εξάγονται σε άλλα κράτη μέλη της EE.
Οι κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι της νήσου είναι
η Ελλάδα, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και
επίσης το Ισραήλ. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι τα φαρμακευτικά είδη και φωτοευαίσθητες διατάξεις ημιαγωγών. Ωστόσο, παρά τις
σχετικά καλές επιδόσεις εξαγωγών προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας και περιβάλλοντος, συνολικά
το εμφανές συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου
είναι συγκεντρωμένο σε χαμηλούς και μεσαίους
έως χαμηλούς τομείς της τεχνολογίας: τρόφιμα,
ποτά και καπνός.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου είναι παραδοσιακά ελλειμματικό, επειδή χρειάζεται εκτενείς
εισαγωγές για να ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση και εξαρτάται από τις εισαγωγές πετρελαίου
για την ενέργεια. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα
μειώθηκε στα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011,
έναντι 5,4 δισεκατομμυρίων το 2010, με αύξηση
των εξαγωγών κατά 24% και μείωση των εισαγωγών κατά 4,3 %.
Από πολιτική άποψη, το ΥΠΕΒΤ συντονίζει τις
προσπάθειες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
αυξήσουν το διεθνές κύρος τους, ιδίως με τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, με την
παροχή οικονομικής βοήθειας στις ΜΜΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις
και να πραγματοποιήσουν έρευνες της αγοράς
και με την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις
μέσω εμπορικών κέντρων σε 11 άλλες χώρες.
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Επιχειρηματικό περιβάλλον και δημόσια διοίκηση
Σύμφωνα με τη μέτρηση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
δημοσίων αρχών (2012-13), μια ολοκληρωμένη
αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της δημόσιας διοίκησης, η αντιπαραγωγική κρατική γραφειοκρατία αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα για εκείνους που επιθυμούν να ασκήσουν
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο. Σε
συνδυασμό με τη σπατάλη των κρατικών πόρων
και την ευνοιοκρατία, ιδιαίτερα περίπλοκο τομέα
αποτελούν οι υπηρεσίες για τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Κύπρος απέτυχε στην αντιμετώπιση ορισμένων
από τα κύρια προβλήματα του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Οι επιδόσεις του δικαστικού συστήματος θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά - ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση
αστικών και εμπορικών υποθέσεων είναι ιδιαίτερα
μεγάλος σε σύγκριση με εκείνον στα άλλα κράτη μέλη. Η περίοδος μεταξύ της αγωγής και της
δικαστικής απόφασης αντιστοιχεί στο 73 % του
συνολικού χρόνου που χρειάζεται για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Ορισμένες ελλείψεις» πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής,3 το οποίο
περιλαμβάνει επίσης μέτρα για
τη βελτίωση της αγοράς ακινήτων, κυρίως τον αργό
ρυθμό της διαδικασίας ενώπιον των

εθνικών
δικαστηρίων.
Επιπλέον, η διεκπεραίωση
οικοδομικών
αδειών είναι επίσης χρονοβόρα, δεδομένου ότι χρειάζονται έξι
μήνες κατά μέσο όρο για την έκδοση
πολεοδομικής άδειας σε πόλεις και άλλοι έξι
μήνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Μόλις
ολοκληρωθεί η ανέγερση του κτιρίου, χρειάζονται
άλλες 75 ημέρες κατά μέσο όρο για την πραγματοποίηση της τελικής επιθεώρησης και για την
έκδοση του πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
Ωστόσο, η Κύπρος έχει λάβει μέτρα για να μειωθεί κατά 20 % ο διοικητικός φόρτος που οφείλεται στην εθνική νομοθεσία. Διάφορες προτάσεις
έχουν υποβληθεί για καθέναν από τους εθνικούς
τομείς προτεραιότητας, με βάση τις συστάσεις

ΦΑΚΕΛΟΣ
συμβούλου και κατόπιν ευρείας διαβούλευσης
των σχετικών κρατικών υπηρεσιών και του ιδιωτικού τομέα.4 Ειδικότερα, αυτά αφορούν την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με
την απλούστευση των εντύπων φορολογικών δηλώσεων, 5 και τη μείωση του διοικητικού φόρτου
για τις επιχειρήσεις με τη μέτρηση του χρόνου
και του κόστους για τους φορολογούμενους που
χρειάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
διαχείρισης των εσόδων και την επίτευξη εκούσιας συμμόρφωσης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η πλειονότητα αυτών των προτάσεων (19
από τις 23) έχουν ήδη εφαρμοστεί και αναμένεται
ότι οι υπόλοιπες θα εφαρμοστούν σύντομα. Οι
προτάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώνουν
τον διοικητικό φόρτο κατά 18% περίπου, αλλά
η πλήρης αποτελεσματικότητα τους δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Για παράδειγμα, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λευκωσίας παραπονείται ότι ορισμένα μέτρα, π.χ. σχετικά με
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχουν οδηγήσει
μόνο στην ηλεκτρονική σύνδεση των υφιστάμενων υπηρεσιών, ενώ οι διαδικασίες παραμένουν
οι ίδιες, και εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για
την ενσωμάτωση και τον συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών. Μολονότι η πρωτοβουλία αυτή
ανακοινώθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου
για τη βελτίωση της νομοθεσίας, πρέπει ακόμη να
βελτιωθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας που οφείλονται στους δημοσιονομικούς
περιορισμούς και στην έλλειψη ανθρώπινων
πόρων.

Χρηματοδότηση και επενδύσεις
Τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα και οι νέοι
περιορισμοί τόσο στις εγχώριες όσο και στις εξωτερικές τραπεζικές συναλλαγές περιόρισαν τη
ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και
οδήγησαν σε προβλήματα πρόσβασης σε κεφάλαιο κίνησης, γεγονός που ενδέχεται να απειλήσει
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
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Πάνω από το 95 % των κυπριακών επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους
και οι μικρές επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό
να έχουν σημαντικά ταμειακά αποθέματα και συνεπώς είναι πιο ευάλωτες σε οποιαδήποτε κρίση
ρευστότητας που μπορεί να προκληθεί από τους
ελέγχους κίνησης κεφαλαίων.
Συνεπώς, υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τις τελικές συνέπειες της μείωσης
προσωπικού και των ελέγχων κίνησης κεφαλαίων
του τραπεζικού τομέα για την πραγματική οικονομία, άμεσα και έμμεσα, μέσω της εμπιστοσύνης
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Τον Δεκέμβριο του 2012, οι διαφορές επιτοκίων
χορηγήσεων για δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν ήδη περισσότερο από 6,5
ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από τα επιτόκια
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η έλλειψη
κεφαλαίων, οι δυσκολίες των τραπεζών για την
προσέλκυση καταθέσεων, οι ανησυχίες σχετικά
με την οικονομία και ενδεχομένως τα προβλήματα αποπληρωμής δανείων έχουν έκτοτε αυξήσει
περισσότερο τις διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και δανειακών περιθωρίων, χωρίς τις ανάλογες
αλλαγές στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή τις επιβαρύνσεις πλην των επιτοκίων και τη λήξη των δανείων.
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του
Υπουργείου Οικονομικών και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων (EIF) σχετικά με ένα εθνικό
σύστημα εγγυήσεων για ΜΜΕ με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ (50% από το
ΕΤαΕ και 50% από το Υπουργείο Οικονομικών).
Το σύστημα θα περιλαμβάνει ένα ταμείο κεφαλαίων, που θα διαχειρίζεται η ΕΤαΕ και το οποίο
θα παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές τράπεζες και επιδοτούμενα δάνεια για τη
βελτίωση της πρόσβασης των
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.
Συμπεράσματα
Η κρίση κατέδειξε τους
κινδύνους ενός οικονομικού μοντέλου που
εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τώρα υπάρχει η
ευκαιρία για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της
οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη
κατεύθυνση. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη
νέα περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων με τρόπο ώστε να χορηγηθεί μερική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη
ενός πιο ισορροπημένου οικονομικού μοντέλου
και τη χρηματοδότηση σχεδίων σε τομείς προσαρμοσμένους στις υποδομές και στο ανθρώπινο
κεφάλαιο της Κύπρου.
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Το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: Η Επιτροπή
προτείνει ιδέες για την εμβάθυνση της κοινωνικής ένταξης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία νέου
πίνακα αποτελεσμάτων για να καταστεί δυνατή η καλύτερη και πιο έγκαιρη ταυτοποίηση των μεγάλων
κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων απασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στον
ετήσιο κύκλο χάραξης της οικονομικής πολιτικής της
ΕΕ. Η περαιτέρω συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο
και σε εθνικό επίπεδο στη χάραξη και την εφαρμογή
των συστάσεων πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η καλύτερη χρήση των κονδυλίων
της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών για την ανακούφιση από τα κοινωνικά προβλήματα και η άρση των
εμποδίων στην κινητικότητα στην εργασία είναι επίσης
προτάσεις που παρουσιάζονται σε μια ανακοίνωση για
την κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
αποτελεί συνέχεια του σχεδίου στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ (IP/12/1272) που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και ετέθη για συζήτηση για
το μέλλον της ΟΝΕ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
Ο Πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ έχει
κάνει γιγάντια άλματα προόδου όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση την τελευταία πενταετία, παρέχοντας ζωτικής σημασίας βοήθεια σε πολλά ευάλωτα
κράτη μέλη. Από την έναρξη της κρίσης, έχουμε προβεί σε στοχοθετημένη δράση για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε ένα
μέρος των κοινωνιών μας. Όμως η σοβαρότητα της
κρίσης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, μάς έχει διδάξει ότι
χρειάζεται να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά για να
επουλωθούν τα κοινωνικά τραύματα που άφησε πίσω
της. Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των κανόνων που έχουμε ήδη θεσπίσει στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού εξαμήνου για να εξασφαλιστεί ισχυρή
κοινωνική διάσταση στον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό το χρωστάμε
στους 26 εκατομμύρια άνεργους και άπορους της κοινωνίας μας.»
Η ανακοίνωση εστιάζεται σε τρεις τομείς:
• ενίσχυση της εποπτείας των κοινωνικών προκλήσεων και των προκλήσεων της απασχόλησης και ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ·
• ενίσχυση της αλληλεγγύης και τόνωση της επαγγελματικής κινητικότητας·
• ενδυνάμωση του διαλόγου των πολιτών.
Εποπτεία και συντονισμός
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ορίζει ετήσιο χρονοδιάγραμμα
και κανόνες για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, ενώ η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει βασικούς κοινωνικούς στόχους και στόχους για την απασχόληση για την επόμενη
δεκαετία και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
Η ανακοίνωση εστιάζεται σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ, ενώ παράλληλα τηρείται η γενική κοινωνική ατζέντα για την
ευρύτερη ΕΕ. Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει
τη δημιουργία ενός πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των βασικών εξελίξεων στον τομέα της
απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων με σκοπό
την καλύτερη ανάλυση και τον ταχύτερο εντοπισμό
των σημαντικότερων προβλημάτων πριν προκύψουν.
Οι δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων θα πρέπει να
περιλαμβάνουν:
• το επίπεδο ανεργίας και την εξέλιξή του·

Ιστορικό του φακέλου
Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας για
τη βελτίωση του σχεδιασμού της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ
και προωθεί τις ιδέες της Επιτροπής για ένα σχέδιο στρατηγικής με
στόχο μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ.
Ανταποκρίνεται στο σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
13/14 Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά την παρουσίαση πιθανών μέτρων για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, καθώς και του κοινωνικού
διαλόγου.
Τον Ιούνιο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί, τονίζοντας τη σημασία της
καλύτερης παρακολούθησης της κοινωνικής κατάστασης και της
κατάστασης της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως με
τη χρήση κατάλληλων δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμανε επίσης την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερου συντονισμού της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών
αρμοδιοτήτων και υπογράμμισε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, και σε εθνικό
επίπεδο.

• το ποσοστό νέων ΝΕΕΤ (νέων που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) και το
ποσοστό ανεργίας των νέων·
• το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών·
• το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τον πληθυσμό
σε ηλικία εργασίας·
• τις ανισότητες (ο λόγος S80/S20).
Επίσης, προτείνει να ενσωματωθεί ένας περιορισμένος
αριθμός δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών
στην ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης
(ΕΜΕ) που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των οικονομικών ανισορροπιών. Τα στοιχεία θα πρέπει να
συνυπολογίζονται στη χάραξη πολιτικής — για παράδειγμα, στις διεξοδικές οικονομικές επισκοπήσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα της έκθεσης
του μηχανισμού επαγρύπνησης, ή στις ειδικές ανά
χώρα συστάσεις που δημοσιεύονται κάθε άνοιξη από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αλληλεγγύη και κινητικότητα
των εργαζομένων
Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων της ΕΕ με στόχο τη μείωση
των κοινωνικών προβλημάτων στις χώρες όπου γίνονται βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε τα κράτη μέλη να
αφιερώνουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την προώ-

θηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση
της φτώχειας. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το
Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους είναι
επίσης σημαντικά μέσα που μπορεί να βοηθήσουν.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά περιθώρια για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ. Ενώ
σχεδόν το ένα τέταρτο των οικονομικά ενεργών νέων
στη ζώνη του ευρώ είναι άνεργοι (24% τον Ιούλιο του
2013) και υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα επίπεδα
ανεργίας των νέων μεταξύ των χωρών (το υψηλότερο
ποσοστό είναι στην Ελλάδα, 62,9 % και το χαμηλότερο
στη Γερμανία 7,7 %), λιγότερο από το 4% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στη ζώνη του ευρώ προέρχεται από διαφορετικό κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, η
ανακοίνωση δεσμεύει την Επιτροπή να εργαστεί για τη
μείωση του κόστους και των εμποδίων στη μετακίνηση
των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Κοινωνικός διάλογος
Υπάρχουν περιθώρια για καλύτερη διαβούλευση με
τους κοινωνικούς εταίρους στα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί:
• να συναντά τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ πριν
από την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης κάθε φθινόπωρο·
• να διοργανώνει συζήτηση μετά την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με τους κοινωνικούς εταίρους
της ΕΕ και τα μέλη τους·
• να συγκαλεί τεχνικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πριν από την τριμερή κοινωνική σύνοδο
κορυφής του Μαρτίου και τις άλλες συναντήσεις
υψηλού επιπέδου
• να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συζητούν όλες τις
μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα με τους εθνικούς κοινωνικούς
εταίρους.
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Με τα εξουθενωτικά προβλήματα στην κτηματαγορά
ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΚΕΚ
Στα εξουθενωτικά προβλήματα που επισώρευσε η οικονομική κρίση και τα περιοριστικά μέτρα, στον τομέα
της κτηματαγοράς επικεντρώθηκε η Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου που έγινε στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ στις 28 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά στα προβλήματα και σε τρόπους διάσωσης
του τομέα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
΄Αγγελος Γεωργίου, ενώ από δικής τους πλευράς έγιναν επίσης σχετικές αναφορές από τον Υπουργό Εσωτερικών, το ΓΓ του ΚΕΒΕ και σε χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής.
Ο αποχωρών Πρόεδρος του ΣΚΕΚ επισήμανε ότι η φετινή Γενική Συνέλευση συμπίπτει με μια πολύ δύσκολη
συγκυρία για την κυπριακή οικονομία και οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια
και οι περιορισμοί που εκ των πραγμάτων επιβλήθηκαν
επηρέασαν εξουθενωτικά και θα επηρεάσουν ακόμη
περισσότερο όχι μόνο τον τομέα της κτηματαγοράς
αλλά και άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας,
όπως τον τουρισμό και τη βιομηχανία με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
Τόνισε ο ΄Αγγελος Γεωργίου ότι τα περιοριστικά μέτρα
που επέβαλε η ΚΤΚ για να συγκρατήσει την εκροή
καταθέσεων έχουν στραγγαλίσει τις επιχειρήσεις από
πλευράς ρευστότητας, ενώ τα μέτρα λιτότητας που
επέβαλε η Τρόικα επέφεραν σημαντική μείωση των
εισοδημάτων με αποτέλεσμα, το ΑΕΠ να συρρικνωθεί σημαντικά, η ανεργία να αυξηθεί σημαντικά και τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια να παρουσιάζουν αύξηση
δημιουργώντας πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο τομέας της κτηματαγοράς ο οποίος διαχρονικά αποτελεί ένα από τους βασικούς αιμοδότες της κυπριακής
οικονομίας, έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, και
αν οδηγηθεί σε οριστική αδράνεια θα έχουμε ανεπανόρθωτες ζημιές. Πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου
όπως και επιχειρηματίες άλλων συναφών κλάδων βάζουν λουκέτο με άμεση συνέπεια να βρίσκονται στο
δρόμο πολλοί συμπολίτες μας και δυστυχώς οι τροποποιήσεις των νομοθεσιών που συνεχώς ψηφίζει η βουλή έρχονται να επιδεινώσουν την κατάσταση.
Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ κατάθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για απάμβλυνση των προβλημάτων και υποβοήθηση του Κλάδου να επιβιώσει, μεταξύ των οποίων
εισηγήθηκε και την ίδρυση ειδικού ταμείου και τη ψήφιση ειδικών νομοθετημάτων.
Ο Γ.Γ, του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής επαναβεβαίωσε ότι
το Επιμελητήριο ι είναι πλήρως αλληλέγγυο στις προσπάθειες του ΣΚΕΚ για βελτίωση των δεδομένων της
αγοράς και σε συνεχή συνεννόηση με το Σύνδεσμο
παραμένει έτοιμο για κοινές ενέργειες προς όλες τις
κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα
του κλάδου, του οποίου η σημασία για την οικονομία
είναι αυταπόδεικτη.
Πρόσθεσε ο Μάριος Τσιακκής ότι το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά και επισταμένα τόσο τους κυπριακούς
οικονομικούς δείκτες όσο και τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις τους
στην κυπριακή οικονομία και την επιχειρηματικότητα
και με κάθε ευκαιρία, τόσο αυτόνομα όσο και σε συλλογικό επίπεδο, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις
με προοπτική την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης και

τον εντοπισμό τυχόν νέων ευκαιριών που μπορούν να
αξιοποιηθούν για έξοδο από τα προβλήματα και την
ύφεση.
Στη Γενική Συνέλευση του ΣΚΕΚ παρευρέθηκαν εκτός
από τα μέλη βουλευτές , πολιτικοί ηγέτες όπως και άλλοι επίσημοι.
O κ. Γιαννάκης Ομήρου
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου στο
δικό του χαιρετισμό τόνισε ότι δυστυχώς ο τομέας των
ακινήτων αποτελεί τον κατεξοχήν τομέα που πλήγηκε
σε πολλά μέτωπα λόγω των μέτρων λιτότητας και εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν στον τόπο μας. Συνεπώς,
ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου
δραστηριοποιείται τον τελευταίο χρόνο μέσα σε συνθήκες οικονομικής περισυλλογής κάτι που καθιστά το
έργο του ακόμα δυσκολότερο.
Επισήμανε επίσης ο κ. Ομήρου ότι αποτελεί αδήριτη
ανάγκη η δημιουργία μέτρων που θα δώσουν ανάσα
ζωής στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων. Επιβάλλεται να βρεθούν κίνητρα που να ενδυναμώνουν τον τομέα αυτό, καθώς πολλές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και πολλοί εργασιακοί τομείς στηρίζουν
την επιβίωση τους στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του
πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου.
O κ.Σωκράτης Χάσικος
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σημαντικές αλλαγές στις
κτηματολογικές και πολεοδομικές νομοθεσίες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πολεοδομικής αμνηστίας,
καθώς και όλες οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
που προώθησε η Κυβέρνηση βάσει των προνοιών του
Μνημονίου Συναντίληψης, θα λύσουν ριζικά τις παθογένειες του παρελθόντος, με στόχο όχι μόνο να προστατέψουμε και να κατοχυρώσουμε τους αγοραστές
ακινήτων, αλλά και να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του καλού ονόματος της κτηματαγοράς της Κύπρου στο εξωτερικό.
Ανάφερε επίσης ότι πέραν από τις νομοθετικές τροποποιήσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών εισήγαγε, σε
Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-

σεως, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τους Δήμους, που
διαχειρίζονται θέματα αδειοδότησης αναπτύξεων και
έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, μηχανισμούς καλύτερου
συντονισμού, παρακολούθησης και επίσπευσης των
διαδικασιών.
Ο Υπουργός εσωτερικών τόνισε ότι από πλευράς Κυβέρνησης κρίνεται ως σημαντική η συμβολή του Συνδέσμου στο έργο της για μια συλλογική προσπάθεια
εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, για ακόμα πιο
παραγωγικά και θετικά αποτελέσματα.
Δίδεται μεγάλη σημασία, είπε, στη διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών, το γρήγορο σχεδιασμό και την προώθηση μεγάλων αναπτύξεων του ιδιωτικού τομέα, ώστε
να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και να υπάρξει
ανάκαμψη στις επενδύσεις, που είναι θετικοί παράγοντες για την αγορά ακινήτων.
Σημείωσε τέλος ότι, παρά την παρατεταμένη κρίση
που βιώνει η αγορά, η Κύπρος εξακολουθεί να προσφέρει ένα σταθερά ψηλό και ευνοϊκό επιχειρηματικό
περιβάλλον και ένα άριστο δίκτυο υπηρεσιών που την
καθιστούν σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου.
Κατά το τυπικό μέρος της Συνέλευσης, τα μέλη συζήτησαν διάφορα προβλήματα του κλάδου και έλαβαν
σημαντικές αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια του τυπικού μέρους έγινε και η ανακήρυξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
καταρτίστηκε σε σώμα, ως ακολούθως:
Μαρίνος Κυναιγείρου
Πρόεδρος
Σολομών Κουρουκλίδης Α Αντιπρόεδρος
Άγγελος Γεωργίου
Β Αντιπρόεδρος
Ηρόδοτος Ηροδότου
ταμίας
Ανδρέας Χαραλάμπους
Γραμματέας
Κώστας Παστελλάς
Μέλος
(Πρόεδρος Επαρχίας Λευκωσίας)
Ηλίας Αθανασίου
Μέλος
(Πρόεδρος Επαρχίας Λεμεσού)
Φίλιππος Γρηγορίου
Μέλος
(Πρόεδρος Επαρχίας Πάφου)
Πέτρος Χριστοδουλίδης Μέλος
Ιάκωβος Ιακωβίδης
Μέλος
Χρυσόστομος Ζακχαίος Μέλος
Χριστάκης Τοφή
Μέλος
Νάταλυ Αλεξίου
Μέλος

20

BUSINESS

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

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

GREECE

SRI LANKA

BRAZIL TRADING

Κύριο Παναγιώτη Γεωργίου

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD

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

Τηλ. 0030-6983410520,
΄Ετοιμα Ενδύματα

Contact Person: Mr D H S Jayawardena
833, Sirimavo Bandaranaike Mawatha, Colombo 14,
Sri Lanka, Tel. 94-112522871, Fax. 94-11-2540333,
E-mail:sel@stassengroup.com, http://www.
stassengroup.com,
General products

HUNGARY
INNAVATION KFT

CHINA
XI AN XD IMP & EXP TRADING CO., LTD
No 86, You Yi East Road, Xi An, Shaanxi Province,
China, Tel. 86-29-68852861, Fax. 86-2968850873, E-mail:info@shanxixd.com, http://www.
shanxixd.com,
Stainless steel spring

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

LIBYA

TRITECH MARKETING INT. (PVT) LTD
Contact Person:Mr Srilal Midellawala
No. 87, Makola South, Makola, Sri Lanka, Tel.
94-770109800/801, Fax. 94-114-815201,
E-mail:tritech@tritech.lk, http://www.tritech.lk
Fire Alarm addressable systems & accessories

Air conditioning products
E-mail:banner82@gmail.com

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκ
GREECE
REEECE

CHIRCU PROD-IMPEX CO. SRL

Βασιλείου & Σια Ο.Ε.

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

Τηλ. 0030-2385050-45900,
E-mail:helagonia@gmail.com, http://www.
helagonia.gr
Σαλιγκάρια
SERCA Ευρωσέρκα Ηλ/κα Α.Β.Ε.Τ.Ε.

25ο Χλμ., Νέο Αθηνών – Κορίνθου, Μάνδρα
Αττικής Τ.Κ.19600, Τηλ. 0030-210555880246, Φαξ. 0030-5558827, E-mail:acc@serca.
gr, http://www.serca.gr
Φωτοβολταϊκά
GK IMPEX SRL
ISRAEL
GLOBE GATEWAY
Contact Person: Ms Ronit Hoch – Avitan
E-mail: rona@cortex-dental.com, http://
www.cortex-dental.com
Dental implants
INTERGRAPH ISRAEL
Contact Person: Mr Yves Shefner
E-mail:Yves.Shefner@intergraph.com, http://
www.ppm.intergraph.com, Tel. 00972547553272,
Engineering software & information
systems in the process industry (oil,
gas, petrochemical, pharmaceutical and
electricity production)

Contact Person:Mr Michael James
22-24 Putul Lui Zamﬁr, Sector1, 011683
Bucuresti, Romania, Tel. 4021-2336363,
Fax. 40-21-23336364, E-mail:contact@
tanoprod.ro,
All varieties of pulses and beans and dry
fruits (groundnuts, cashews, walnuts,
almonds) and soybean meal
RADOX WATER TOUCH SRL
Contact Person:Mrs Gabriela Nedelea
80 Timisoara Av., District 6 Bucharest, Postal
code 061325,
Bathtubes, pools and ﬁberglass shower cabins,
steel radiators,

ROMCAB SA

Contact Person: Mr Oren Giditz
Tel. 00972-54-4955370, E-mail:info@
pecrunch.com, http://www.pecrunchy.com,
http//www.pecrunchy.com
Pecan nuts

Contact Person: Mr Alexandru Moraru
35 Voinicenilor Str., 540252, Targu
Mures, Mures Country, Romania, Tel.40265312540, Fax. 40-265312551,
E-mail:alexandru.moraru@romcab.ro, http://
www.romcab.ro,
Copper cables and electrical wirings

ROMANIA

SAM TRADE SRL

ARTEGO SA

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

PECRUNCHY

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

SPICUL 2 SRL
Contact Person:Mr Silvestru Barabasa
39, Victoriei Ave., 71500 Dorohoi, Botosani
Country, Romania, Tel. 40-334-429437, Fax. 40234-344201, E-mail:sil_dorolactexportcheese@

yahoo.com
Large variety of dairy products from cow’s milk

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

ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ
ΕΜΠΟ ΓΕΣ
ΡΙΟ

Services
ROMANIA
BESTSERVUS SERVICII SRL
Investment Consulting, Accounting,
Company Management
Tel. 0040-314028623/0771436897,
E-mail:office@bestservus.ro, http://www.
bestservus.ro
For more information:
Andreas Kakofengitis

CEO BESTSERVUS GROUP
Calea 13th Septembrie 117, Bl 123,
Sc. 1, Et.1, Ap.1, Bucuresti 5 (Opposite
Marriot Hotel), Tel. 0314028623, Mob.
0771602774
Cyprus: Tel. 25-340930, Mob. 99-681525

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ
στην Πράγα 2-4 Δεκεμβρίου 2013
Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου Τσεχίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, διοργανώνουν Επιχειρηματικό Φόρουμ στην
Πράγα με σκοπό την προώθηση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο
Υπηρεσιών, και για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών συνεργασιών της Κύπρου με
την Τσεχία.
Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα του
τουρισμού, κατασκευών, κτηματαγοράς, ενέργειας, επικοινωνιών, logistics καθώς επίσης με
το εμπόριο (εξαγωγές/εισαγωγές). Επίσης εταιρείες που ενδιαφέρονται για συνεργασίες/κοινοπραξίες στον τομέα των βιομηχανιών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και επιχειρηματικές συναντήσεις με Τσέχους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο ΚΕΒΕ στο τηλέφωνο:
22889890.

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

BUSINESS
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Διεθνείς Εμπορικές Διοργανώσεις
στη Ρουμανία το Νοέμβριο
Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ (World Business Forum) θα γίνει στο Μέγαρο της
Βουλής και Κρατικής ΄Εκθεσης της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι στις 14-16 Νοεμβρίου
από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της χώρας.
Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στην προώθηση επαφών και διαλόγου μεταξύ των οικονομικών και επιχειρηματικών κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα προβληθούν οι ευκαιρίες για επενδύσεις σε μείζονος σημασίας έργα στη Ρουμανία σε τομείς υποδομής,
βιομηχανίας, γεωργίας, ενέργειας. Το φόρουμ προσφέρεται και για επιχειρηματικές
συναντήσεις για συνεργασίες.
Πληροφορίες:http//www.ces.ro, Mrs Monica Banarescu,
E-mail:monica.banarescn@ces.ro και Mrs Eugenia Stefanescu, E-mail:sjeni@ces.ro,

Διεθνής Επενδυτική Έκθεση στη Ρουμανία
Στις 12-14 Νοεμβρίου πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι Διεθνής Επενδυτική Έκθεση
‘’Μαζί ανοικοδομούμε τη Ρουμανία’’ (Together we reconstruct Romania). Θα παρουσιαστούν από τοπικές και δημοτικές αρχές ευκαιρίες για επενδύσεις σε διάφορα έργα.
Πληροφορίες:Mrs Adriana Radu Τηλ. 40-7240440909, και 40-213350923, Φαχ. 4021-335-3020, E-mail:Adriana@avangardegroup.ro

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

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

Επιχειρηματικό Συνέδριο Κορυφής
στο Μαρόκο 19-21 Νοεμβρίου
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση Επιχειρηματικού Συνεδρίου Κορυφής πέρυσι στη
Λιβύη διοργανώνεται στις 19-21 Νοεμβρίου Επιχειρηματικό Συνέδριο Κορυφής στο
Μαρόκκο (Morocco Summit), που απευθύνεται σε κρατικούς αξιωματούχους, εκτελεστικούς διευθυντές, διοικητικούς και προέδρους εταιρειών με δραστηριότητα στους
τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, της ηλεκτροπαραγωγής και της αφαλάτωσης, του τουρισμού, της γεωργίας, της πληροφορικής, του λιανικού εμπορίου, των
αυτοκινήτων και των υπεράκτιων δραστηριοτήτων.
Διοργανωτές του Συνεδρίου είναι η ομάδα Fleming Gulf με ηγετική δράση στην επιχειρηματική πληροφόρηση (Business Intelligence)
Πληροφορίες: Fleming Gulf 605 City Tower, Boat Club Road, Pune 411001,
Maharashtra, India, Tel. 91-20-6727-6403, Fax. 91-206607006,
Ε-mail:amrita.jambavalikar@ﬂeminggulf.com, http://www.ﬂeminggulf.com
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Συνεργασία ζητά επιχειρηματίας στη Ρουμανία
Ρουμάνικη εταιρεία ιδιοκτήτρια έργων σε φωτοβολταϊκά πάρκα στη Ρουμανία ζητά
επιχειρηματικό εταίρο από την Κύπρο. Η εταιρεία πωλεί επίσης γαλβανιζέ ατσάλινες
δομές για ηλιακά πάρκα (dip-hot galvanized steel structures for solar parks).
Για περισσότερες πληροφορίες:
TIM SALES PAVEL SRL
Mr Mihai Pavel
Κιν. Τηλ. 40-421252097, Ε-mail:timsalespavel@gmail.com,
mihailconsultansy@gmail.com

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

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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Σεμινάριο του ΚΕΒΕ

Oρθή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στο χώρο της επιχείρησης
Επιχειρηματίες – Εργοδότες,
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
ΚΕΒΕ διοργανώνει σε συνεργασία με τα
ΕΒΕ Λευκωσίας, Αμμοχώστου και τη Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
το πρωτοποριακό και καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:
«ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ως
ακολούθως:
Λευκωσία, 14/11/2013, Ξενοδοχείο HOLIDAY INN, Αμμόχωστος,
26/11/2013, ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να
ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για πρακτικές εφαρμογές σημαντικών νόμων που
αφορούν την ενημέρωση των εργοδοτου-

• Ενημερωθείτε σωστά για την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτουμένους του για τους όρους που διέπουν τη Σχέση εργασίας καθώς και
για τους Νόμους για μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου.
• Ενημερωθείτε για το Νόμο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως – Πλεονασμός.
• Αποκτήστε της απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή τον Νόμων για Ίση μεταχείριση, Ίση Αμοιβή για Εργασία Ίσης Αξίας, Προστασία της Μητρότητας και
Γονικής Άδειας.
• Γνωρίστε τις βασικές πρόνοιες για το Νόμο για σεξουαλική παρενόχληση και
παρουσίαση παραδειγμάτων και δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων.
• Ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα στην εργοδότηση από την πρόσληψη μέχρι τη συνταξιοδότηση.
μένων και να αποκτήσουν την ικανότητα
να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις
επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις
όπου εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων αντιμετωπί-

ζουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων
στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνται.
Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του
την ενημέρωση των εκπαιδευομένων
αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα που επι-

συνάπτεται.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί,
από άποψη θεματολογίας, προσπάθεια
του Επιμελητηρίου να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των μελών του όπως αυτές διαφάνηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια
προηγούμενων σεμιναρίων. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές
επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς
και γενικά σ’ όσους έχουν σχέση με τα εργατικά θέματα στις επιχειρήσεις τους.
Εγγύηση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί το γεγονός αυτό θα το
παρουσιάσουν ο κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
του ΚΕΒΕ και ο κ. Μίμης Θεοδότου, Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
και Εργασιακών Σχέσεων.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της
σχετικής επιχορήγησης. Το δικαίωμα συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
είναι €170 συν €30.60 Φ.Π.Α. Το ύψος
της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζεται για
την περίπτωση των Μικρών Μεσαίων και
των Μεγάλων Επιχειρήσεων στα €91.
Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τη
δήλωση συμμετοχής τους και μια επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ για το ποσό των
€109.60 (€79 + €30.60 Φ.Π.Α)
Το πρόγραμμα στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN
ενώ στη Αμμόχωστο στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΒΕ Αμμοχώστου.
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως
συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν ως εξής:
• Για το πρόγραμμα στη Λευκωσία
στο ΚΕΒΕ, Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία,
Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.
• Για το πρόγραμμα στη Αμμόχωστο
στο ΕΒΕ Αμμοχώστου, Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455,
1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ.
22665685, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών
γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατά
σειράν προτεραιότητας.
Σημειώστε ότι αν επιθυμείτε οτιδήποτε
άλλο στοιχείο σχετικά με το πρόγραμμα
αυτό, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε
με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ.
Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ.
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433
e-mail: ncci@ccci.org.cy

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα
Αιμιλιανίδου πραγματοποιήθηκε με το
Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας
σε συνεδρία της ολομέλειας του.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας
την Υπουργό αναφέρθηκε στις πολύ
καλές σχέσεις και την εποικοδομητική
επικοινωνία που είχε το Επιμελητήριο
από όλα τα πόστα στα οποία υπηρέτησε η Υπουργός ως Προϊστάμενη των
Υπηρεσιών Τελωνείων και ΦΠΑ καθώς
και ιδιαίτερα από το πόστο της Γενικού
Διευθυντού στο Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ο κ. Γεωργαλλής αφού χαιρέτησε την
απόφαση της Υπουργού για την φιλελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που αποτελούσε διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ και των
Τοπικών Επιμελητηρίων, πρόσθεσε ότι
είναι εμφανές ότι με την εφαρμογή του
έχουν επηρεαστεί ορισμένοι τομείς της
οικονομίας λόγω άλλων αναχρονιστικών
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ρυθμίσεων που αφορούν τα είδη εμπορίας από το κάθε κατάστημα.
Η κα. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι μελετά
το θέμα της επέκτασης των Τουριστικών
περιοχών και κατ’ επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και
λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα στην
προσπάθεια που καταβάλλεται για ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και

τη μείωση της ανεργίας. Είναι, πρόσθεσε, ένα πιλοτικό πρόγραμμα και αφού το
αξιολογήσουμε θα δούμε αν θα υιοθετηθεί σε μόνιμη βάση. Στη συνέχεια έγινε
συζήτηση για το σοβαρό πρόβλημα της
ανεργίας και πως αυτή αντιμετωπίζεται
από το Υπουργείο Εργασίας με διάφορα
σχέδια, το θέμα του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τις καθυστερήσεις στις

πληρωμές στο Ταμείο Πλεονάζοντος
Προσωπικού, τους κατώτατους μισθούς
και το ξένο εργατικό δυναμικό κ.α. Κοινή
διαπίστωση και δέσμευση είναι η ανάγκη για συνέχιση της στενής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ώστε να προωθείται συνεχής ενδυνάμωση και ενίσχυση της.

ΕΒΕΛ: Ανάγκη για φθηνότερο
ηλεκτρικό ρεύμα
Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό
έργο LEAN
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο LEAN (Learning from Analogies) κάτω από το
πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (μεταφορά καινοτομίας) στο οποίο συμμετέχει και το ΕΒΕ Λευκωσίας με συντονιστή τον συμβουλευτικό οργανισμό
Eurosuccess Consultants.
Στις 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των
εταίρων του έργου στην πόλη Lublin της Πολωνίας όπου αξιολογήθηκε η
πορεία του έργου και αναθεωρήθηκαν οι περαιτέρω δράσεις.
Ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ Λευκωσίας στο έργο Ανδρέας Αντωνιάδης παρουσίασε την Έκθεση Διάχυσης και Προώθησης του Έργου, καθώς και τους
τρόπους προώθησής του, που αποτελεί και την κύρια ευθύνη του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Παρουσιάστηκε επίσης το πακέτο μεθοδολογικής προσέγγισης που θα
ακολουθηθεί για μεταφορά και προσαρμογή της μεθοδολογίας «Αναλογία»
(Analogy) σε κάθε μια από τις τρεις χώρες παραλήπτες (Κύπρος, Ρουμανία,
Πολωνία), την κατάρτιση εκπαιδευτών για αυτό το σκοπό και την πιλοτική
εφαρμογή του.

Με αφορμή τις εξελίξεις
που αφορούν το φυσικό αέριο, αλλά και τις
διαπραγματεύσεις για
την ενδιάμεση λύση, το
ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει
ότι πρώτιστο μέλημα
όλων θα πρέπει να είναι
η διασφάλιση σημαντικής μείωσης στη τιμή
ηλεκτρικού ρεύματος
το συντομότερο δυνατό. Οι όποιοι σχεδιασμοί
πρέπει να στηρίζονται
σε μελέτες και ορθά δεδομένα που θα οδηγούν
σε εναλλακτικές επιλογές για την απεξάρτηση
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
τα υγρά καύσιμα.
Θα πρέπει να εξευρεθούν τα οικονομικότερα καύσιμα και οι πιο
αποτελεσματικοί τρόποι
παραγωγής ώστε να

επιτευχθεί ουσιαστική
μείωση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.
Το φυσικό αέριο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την
κατεύθυνση καθώς και
στο άνοιγμα της αγοράς
και στην εδραίωση ουσιαστικού ανταγωνισμού
στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι το ψηλό
κόστος του ηλεκτρικού
ρεύματος έχει διαβρώσει την οποιαδήποτε
εναπομείνασα ανταγωνιστικότητα των διαφόρων παραγωγικών κλάδων του τόπου και έχει
καταντήσει βραχνάς για
τις επιχειρήσεις όσο και
για τα νοικοκυριά.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου η 51η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, οι εργασίες της οποίας επικεντρώθηκαν, όπως αναμενόταν, στη σοβαρή
οικονομική κρίση που εξακολουθεί να ταλανίζει την Κύπρο γενικά και ειδικότερα τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εργοδότες και
εργοδοτούμενους. Η παρούσα κατάσταση
της Κυπριακής οικονομίας ήταν το κυρίαρχο
θέμα, τόσο στο πρώτο μέρος της Συνέλευσης που ήταν μόνο για τα μέλη, όσο και στο
επίσημο μέρος με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού και άλλων πολιτειακών και κρατικών αξιωματούχων.
Υπουργός Εμπορίου
Στο χαιρετισμό του ενώπιον της Συνέλευσης,
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης
έκανε εκτενή αναφορά στους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς στους τομείς της οικονομίας που
εμπίπτουν στη αρμοδιότητα του Υπουργείου
του, με ιδιαίτερη έμφαση στον αναδυόμενο
και πολλά υποσχόμενο για την Κύπρο τομέα
των υδρογονανθράκων. Αναφέρθηκε επίσης
στις προοπτικές του τουριστικού τομέα, στις
προσπάθειες στήριξης του μεταποιητικού τομέα και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας με επίκεντρο την Στρατηγική για την
Ευρώπη του 2020.
Πρόεδρος ΚΕΒΕ
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης
αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία σε διάφορα επίπεδα. Επισήμανε πως
για το ΚΕΒΕ είναι ιδιαίτερης σημασίας να έχει
άμεση γνώση του πως τα ίδια τα μέλη αντικρίζουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και
ποίες συγκεκριμένες εισηγήσεις υπάρχουν. Ο
κ. Πηλείδης σημείωσε τις σοβαρές δυσκολίες
που είναι εμφανείς σε μια οικονομία με ύφεση
6% και 68.000 ανέργους και έκανε αναφορά
σε αριθμό πρωτοβουλιών του ΚΕΒΕ, προς
διάφορες κατευθύνσεις, για απάμβλυνση των
πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
επιχειρηματικός κόσμος.
Πρόεδρος ΕΒΕΛ
Στη λογοδοσία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος
Ανδρέου τόνισε πως η Κύπρος ζει μια πραγματικά πρωτόγνωρη κρίση, με θύματα πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ψηλαφώντας το πρόβλημα της Κυπριακής
οικονομίας στην εξέλιξη του, ο Πρόεδρος
του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε σε τραπεζικό ανοσιούργημα για το οποίο τεράστια είναι η ευθύνη
συγκεκριμένων μεγαλοτραπεζιτών οι οποίοι
«κατόρθωσαν να διαβρώσουν εκ των έσω τα
τραπεζικά ιδρύματα ποικιλοτρόπως. Δεν θα
μας ενοχλούσε», συνέχισε, «αν οι τράπεζες
ήταν ιδιωτικές εταιρείες όπως οι υπόλοιπες,
όπου τις όποιες κακές ή λανθασμένες επιλογές θα τις πλήρωναν μόνο οι ίδιες. Όμως
εδώ μιλάμε για οργανισμούς με ετήσιο κύκλο
εργασιών πολλαπλάσιο κάποιες φορές του
ΑΕΠ, αλλά και για οργανισμούς που είναι
άρρηκτα συνδεδεμένοι με την κυπριακή οικονομία, τις κυπριακές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Δηλαδή, μία κατάσταση πραγμάτων
όπου η ύπαρξη και επιβίωση του τόπου κατέστη απόλυτα εξαρτημένη από την ύπαρξη και
ευρωστία των κυπριακών τραπεζών.»
Ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε επίσης, με καυστικό τρόπο στον τρόπο αντίκρισης της Κύ-

Με επιτυχία η Γενική Συνέλευση ΕΒΕΛ

Στο στόχαστρο η οικονομική κρίση
πρου από τους Ευρωπαίους εταίρους της.
«Ζητήσαμε σωσίβιο για να μην πνιγούμε. Και
όχι απλώς μας το έδωσαν μισο-φουσκωμένο,
αλλά και μας ρυμούλκησαν και μας άφησαν
στο μέσο ενός φουρτουνιασμένου ωκεανού.
Δικαιολογημένα, αρκετοί από εμάς διερωτόμαστε αν αυτό στο οποίο μας έχουν οδηγήσει
είναι, τηρουμένων των αναλογιών, ένα είδος
στρατοπέδου συγκέντρωσης για να αργοπεθάνουμε, ενδεχομένως για να έχουν και
οι ίδιοι οι εταίροι μας «ήσυχη» τη συνείδηση
τους ότι δεν μας σκότωσαν, αλλά πεθάναμε
μόνοι μας.»
Επεσήμανε και τη γεωστρατηγική διάσταση:
«Δεν περνά επιπλέον απαρατήρητο το γεγονός ότι αυτή η στόχευση της Κύπρου, συμπίπτει χρονικά με την ανακάλυψη σημαντικών
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη. Πρόκειται
για εξέλιξη που δεικνύει ότι εμφανώς υπάρχουν και μεγάλα γεωστρατηγικά συμφέροντα
στο όλο σκηνικό και μακάρι να διαψευστούν
όσοι διαβλέπουν ότι επίκειται πακέτο πιέσεων
για κλείσιμο του Κυπριακού, σε συνάρτηση με
τα οικονομικά μας προβλήματα, με το βλέμμα
των άσπονδων φίλων μας να βρίσκεται στον
πετρελαϊκό πλούτο της χώρας μας.»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ υπήρξε ωστόσο σαφής στο ότι δεν πρέπει να τα φορτώνουμε
όλα στους ξένους. Μιλώντας για εκ των έσω
αυτοχειρία, σημείωσε πως «είναι πρωθύστερο το ερώτημα γιατί δεν μας βοήθησαν με
γενναιοδωρία την ώρα που πνιγόμασταν. Το
ζητούμενο ήταν να μην φτάσουμε να πνιγόμαστε και να παρακαλούμε, απεγνωσμένα,
για σωσίβια. Είναι εκ των έσω που δημιουργήθηκε το τραπεζικό ανοσιούργημα στο οποίο
αναφέρθηκα παραπάνω. Είναι επίσης εκ των
έσω που δημιουργήθηκε το υδροκέφαλο και
σπάταλο κράτος που κληροδότησε στην Κύπρο τα ολοένα διογκούμενα ελλείμματα που
συνέτειναν τα μέγιστα στον αποκλεισμό μας
από τις διεθνείς χρηματαγορές την άνοιξη του
2011 και στην κατάσταση διεθνούς ανυποληψίας, την οποία εξακολουθούμε να βιώνουμε,
ως κράτος και ως επιχειρήσεις.»
Διευκρινίζοντας πως η αναφορά του σε υδροκέφαλο και σπάταλο δημόσιο τομέα δεν
αποτελεί μομφή γα το σύνολο της δημόσιας

υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει στελέχη και
λειτουργούς που πραγματικά αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, ο κ. Ανδρέου έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Υπουργό Εργασίας, η οποία
στην σταδιοδρομία της στη δημόσια υπηρεσία
πραγματικά τίμησε το λειτούργημα της.
Έντονα επικριτικός υπήρξε ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ για τον τρόπο λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών: «Οι οργανισμοί αυτοί
ζούσαν, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουσιαστικά εκτός ελέγχου, με τις
προσλήψεις, μεταθέσεις και προαγωγές να
γίνονται πρωτίστως με κομματικά κριτήρια,
τις αυξήσεις ή τις προσαυξήσεις να θεωρούνται δεδομένες στη βάση συντεχνιακών
«κεκτημένων». Γι’ αυτούς τους οργανισμούς
υπήρχε υποτυπώδης, και σε κάθε περίπτωση
άνευ ουσιαστικής σημασίας, έλεγχος αφού
η απάντηση για τα όποια παραφουσκωμένα
έξοδα ήταν απλώς η αύξηση των χρεώσεων,
δηλαδή ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει
στο ελεύθερο εμπόριο.» Σε ότι δε αφορά το
γεγονός ότι υπάρχουν κερδοφόροι ημικρατικοί οργανισμοί, ο κ. Ανδρέου υπήρξε σαφής
στο ότι «ένας δρομέας που τρέχει μόνος του
δεν θα πάρει κύπελλο επειδή δεν τερμάτισε
δεύτερος.»
Ο κ. Ανδρέου, αφού σημείωσε τις ευθύνες και
των πολιτικών κομμάτων για τον κατήφορο
της Κυπριακής οικονομίας, τόνισε πως στην
προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας
μας όλα όσα αρνητικά ζήσαμε, πρέπει να
αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή.
Συνέχισε δε με το από κάθε άποψη μείζον
θέμα της απασχόλησης. «Το βασικό ζητούμενο για την απασχόληση είναι η ουσιαστική
ανάκαμψη των επιχειρήσεων, η επιβίωση
και σταδιακή έστω επάνοδος σε μία ακόμη
και ελάχιστη ευρωστία αυτών που ακόμη το
παλεύουν και δεν έχουν κλείσει, και η δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων. Πρόκειται
για στόχο εκ των πραγμάτων αδύνατο υπό το
φως του οξύτατου προβλήματος της ρευστότητας. Το μέγεθος του προβλήματος υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, από τις εμπειρίες
των μελών μας στο χώρο της μεταποίησης,
όπου ακόμη κι εκεί που υπάρχουν παραγγελίες, συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν
αφού η έλλειψη ρευστότητας καθιστά προ-

βληματική, αν όχι και αδύνατη, την εισαγωγή
πρώτων υλών.
Σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν και
οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αφού μετά
την κατάρρευση της μεγαλύτερης αλυσίδας
υπεραγορών στις αρχές του 2013 και αργότερα μετά τα γεγονότα της 16ης Μαρτίου,
αρκετοί προμηθευτές, καταστρατηγώντας
μονομερώς ακόμη και πολυετείς συμφωνίες
συνεργασίας, απαιτούν πλέον πληρωμή σε
μετρητά, με φυσικό επακόλουθο όλο και περισσότερες εταιρείες να οδηγούνται σε κλείσιμο. Κλειδί για την ανατροπή του αρνητικού
κλίματος είναι η ρευστότητα, η ρευστότητα,
η ρευστότητα.»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε εμφαντικά την
ανάγκη εξόδου από τον παρατεταμένο φαύλο κύκλο «όπου αντί να υπάρχει διοχέτευση
ρευστότητας, υπάρχει ουσιαστικά απορρόφηση της, αφενός μεν λόγω των αυξημένων
ταμειακών αναγκών του κράτους υπό το φως
των υποχρεώσεων προς τους δανειστές μας
και αφετέρου γιατί τα τραπεζικά μας ιδρύματα παραμένουν σαφώς προσανατολισμένα
σε πολιτικές και πρακτικές που δεν συνάδουν
με το στόχο ενίσχυσης της ρευστότητας.»
Δεδομένα οικονομίας
«Σήμερα», συνέχισε, «έχουμε ενώπιον μας
μία κατάσταση όπου
• Οι επιταγές των εμπορευομένων, αλλά
και οι τραπεζικές επιταγές (banker’s
draft), εκκαθαρίζουν σε 5-12 ημερολογιακές ημέρες
• Οι τράπεζες συνυπολογίζουν τους τόκους
της εξαμηνίας από την αρχή της εξαμηνίας, οπότε στερούν τους πελάτες τους
μέχρι και 8% των διευκολύνσεων τους
• Οι τράπεζες έχουν παγοποιήσει νέες χρηματοδοτήσεις, έστω και προσωρινές για
κεφάλαιο κίνησης
• Οι τράπεζες δεν ανανεώνουν αλλά αποσύρουν υφιστάμενες διευκολύνσεις,
• Οι τράπεζες σκαρφίζονται λογής-λογής
νέες χρεώσεις, τις οποίες οι εμπορευόμενοι υποχρεώνονται να πληρώνουν, αν δε
θέλουν ο λογαριασμός τους να καταστεί
ανενεργός.»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26
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Αναφορικά με το ΚΑΠ, ο κ. Ανδρέου εξέφρα
σε ενδοιασμούς για τον χρόνο επαναφοράς
του, «όχι γιατί ευνοούμε την έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα, αλλά γιατί θεωρούμε
ότι με την επικρατούσα ανώμαλη κατάσταση
στο τραπεζικό σύστημα, το ΚΑΠ πιθανότατα
θα κατακλυστεί από νέες τοποθετήσεις, με
αναπόφευκτους ρυθμούς φαινομένου ντόμινο, καθώς οι επιχειρήσεις είναι αλληλένδετες,
με φυσικό επακόλουθο, συν τοις άλλοις, να
αποδυναμωθεί.»
Για τη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ πρότεινε: Να προχωρήσει με το γρηγορότερο
δυνατό ρυθμό η εξομάλυνση του τραπεζικού συστήματος. Να υπάρξει άμεση μείωση
και των δανειστικών επιτοκίων. Να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, με την αναδιάρθρωση
υφιστάμενων δανείων στο μέτρο των δικών
τους δυνατοτήτων για αποπληρωμή. Να επιδιωχθεί η άντληση πρόσθετων κονδυλίων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε ο κ. Ανδρέου στη σημασία των ξένων
επενδύσεων και στο ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). «Το καλό όνομα
της Κύπρου στο εξωτερικό», σημείωσε, «έχει
σίγουρα κλυδωνιστεί συνεπεία των γνωστών
γεγονότων του Μαρτίου, όπως και αυτών
που προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Αλλά η
χώρα μας εξακολουθεί να έχει τις υποδομές
και τα στοιχεία εκείνα που την καθιστούν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, πόσω μάλλον
τώρα, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
η διαδικασία που θα καταστήσει την Κύπρο
σημαντικό παραγωγό υδρογονανθράκων.»
Ευχαρίστησε επίσης τις εταιρείες διεθνών
δραστηριοτήτων, τους ξένους επενδυτές και
μόνιμους κάτοικους, Ρώσους, Γερμανούς,
Άραβες, Ισραηλινούς και άλλους, «που σε
πείσμα των αρνητικών γεγονότων, παραμένουν στη χώρα μας, δίνοντας μας ουσιαστικά
ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και ηχηρό το μήνυμα στον έξω κόσμο ότι αυτή η χώρα σίγουρα δεν είναι τελειωμένη.»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην τοπική διάσταση, επισημαίνοντας
ότι «τα επιμέρους επαρχιακού και τοπικού
χαρακτήρα θέματα δεν εξέλιπαν… Απλώς
έχουν καταστεί, πολύ προσωρινά θέλουμε να
πιστεύουμε, συγκριτικά μικρότερης σημασίας
εν όψει του ευρύτερου προβλήματος οικονομικής επιβίωσης που αντιμετώπισε, και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, η
Κύπρος ως σύνολο.» «Ως το τοπικό Επιμελητήριο της πόλης και επαρχίας που τρίτοι συχνά χαρακτηρίζουν ως την οικονομική πρω-

ΕΒΕΛ: Προτάσεις για ανάκαμψη οικονομίας
τεύουσα της Κύπρου», συνέχισε ο κ. Ανδρέου,
«προσβλέπουμε στην ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας μας, που δεν μπορεί να
γίνει χωρίς μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία,
με πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό τομέα. Έργα
όπως η μαρίνα Λεμεσού, η οποία κόντρα στις
αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης, από τις
αρχές του τρέχοντος έτους έχει ήδη καλωσορίσει τα πρώτα σκάφη αναψυχής, αποδεικνύουν την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου της αυτοχρηματοδότησης
που ακολουθήθηκε. Δεικνύει ταυτόχρονα το
δρόμο προς τα εμπρός και για άλλα μείζονος
σημασίας – και ψηλής προστιθέμενης αξίας
-- έργα για τα οποία έχει ήδη γίνει πολλή προεργασία και που παρέμειναν σε στασιμότητα
λόγω των νέων δεδομένων που επέβαλε η οικονομική κρίση. Αναφέρομαι πρωτίστως στο
Συνεδριακό Κέντρο, στο Τεχνολογικό Πάρκο
και άλλα, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε,
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της
νέας Κυβέρνησης.» Σε σχέση με το καζίνο, ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε πως ανεξάρτητα από την αρχική θέση για ένα καζίνο ανά
επαρχία, «δεν μπαίνουμε στη λογική του όλα
ή τίποτα, σεβόμαστε την γνώμη των ειδικών
που αποφάνθηκαν ότι αυτό που χρειάζεται η
Κύπρος τώρα είναι ένα μόνο καζίνο-resort και
θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να μας
πείσουν για την απόφαση αυτή. Ταυτόχρονα
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χωροθέτηση του
θα αφεθεί να επιλεγεί από τον επενδυτή και
μόνο, που θα κληθεί να εκτελέσει το έργο.»
Ο κ. Ανδρέου εξέφρασε την απαρέσκεια
του ΕΒΕΛ γιατί το έργο της ανάπλασης του
παλιού λιμανιού της Λεμεσού «έχει εξελιχθεί
σε έργο ανέγερσης ογκωδών κατασκευών»
και γιατί η «αίθουσα επιβατών στο νέο λιμάνι
άρχισε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και με
ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση θα αποπερατωθεί.»

Αναφερόμενος στο επικείμενο έργο του
εμπορικού λιμανιού της Λεμεσού, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, σημείωσε χαρακτηριστικά
ότι, «έχοντας βιώσει τα δραματικά γεγονότα
των τελευταίων μηνών, που όπως έχω προαναφέρει υπήρξαν το αποκορύφωμα μιας
λανθασμένης πορείας που ακολουθήσαμε ως
χώρα, δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια της
αναβλητικότητας ή των καθυστερήσεων, ειδικά εκεί όπου πρόκειται για έργα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας μας. Η ανάγκη
ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών ήταν ξεκάθαρη και πριν αρκετά χρόνια, πολύ προτού
διαφανεί η προοπτική του φυσικού αερίου για
τη χώρα μας. Αυτονόητα, με την έλευση της
εποχής του φυσικού αερίου, η ανάγκη αυτή
έχει αυξηθεί στο πολλαπλάσιο.»
Για το φυσικό αέριο ο κ. Ανδρέου εξέφρασε
την εκτίμηση ότι αυτό «δημιουργεί μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική για τη χώρα μας, από
πλευράς ενεργειακής αυτάρκειας, πρόσθετων
σημαντικών εισοδημάτων και ελκυστικότητας
ως επενδυτικός προορισμός. Είναι επιτακτική η ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης αυτού
του πλούτου, οι θετικές επιπτώσεις του οποίου αναμένουμε να γίνουν αισθητές στην κάθε
επαρχία και στο κάθε νοικοκυριό. Σίγουρα
δεν μας ευχαριστούν, οι κατά καιρούς φήμες
ότι άτομα που ως εκ της θέσεως τους ασκούν
πολιτική επιρροή προτρέπουν εταιρείες σχετικές με το φυσικό αέριο να δημιουργήσουν
γραφεία στη Α πόλη αντί στη Β. Ο τομέας
του φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλος και η
Κύπρος πολύ μικρή για να υπάρχει περιθώριο
για τοπικισμούς.»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ περάτωσε το κύριο
μέρος της λογοδοσίας του με σύντομη αναφορά στην επόμενη μέρα. «Ως χώρα, ως
επιχειρήσεις και ως πολίτες, ζήσαμε, ζούμε
και θα εξακολουθήσουμε να ζούμε δύσκολες μέρες. Όμως δεν θα χαθούμε και όλοι
προσβλέπουμε στην πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Αρκεί βεβαίως να
έχουμε εμπεδώσει κάποια βασικά πράγματα,
υπό μορφή μαθημάτων από τις τραυματικές
εμπειρίες που ζήσαμε. Γιατί επανεκκίνηση
δεν σημαίνει, ούτε μπορεί να σημαίνει, επιστροφή στο παρελθόν.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μοντέλο του
μεγάλου και πολυδάπανου κράτους και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τα υπερπρονόμια,
τις εγγυημένες θέσεις εργασίας, τις αυξήσεις
και προσαυξήσεις βρέξει-χιονίσει, τις ατέρμονες υπερωριακές πληρωμές, έχει τελειώσει οριστικά. Όπως επίσης έχει τελειώσει ο
υπερμεγέθης και ουσιαστικά εκτός ελέγχου
τραπεζικός τομέας με τα δικά του προνόμια
και υπερπρονόμια. Η τρόικα μας επέβαλε τα
δικά της και αυτές τις μέρες έχουμε και το κλι-

μάκιο της Διεθνούς Τράπεζας να ετοιμάζεται
να μας υποδείξει τι να κάνουμε για να έχουμε
ένα αποδοτικό δημόσιο τομέα. Δυστυχώς η
από μέρους μας αναγωγή των ούτω καλούμενων ‘’κεκτημένων’’ σε ιερές αγελάδες, μας
οδήγησε στην τωρινή κατάσταση ουσιαστικά
μειωμένης κυριαρχίας, αφού τρίτοι και δη ξένοι αποφασίζουν για εμάς.
Αυτές οι νέες πραγματικότητες οφείλουν να
διαφοροποιήσουν και την επικρατούσα για
πέντε δεκαετίες νοοτροπία μας. Η εποχή που
οραματιζόμαστε τα παιδιά μας να γίνουν δημόσιοι ή ημικρατικοί, ή τραπεζικοί υπάλληλοι,
για να έχουν ελεύθερα απογεύματα, καλούς
και εγγυημένους μισθούς, έχει τελειώσει. Το
στοίχημα πλέον ενώπιον μας είναι να προετοιμάσουμε τις νέες γενιές για μια πραγματικά
νέα Κύπρο, με νέες προτεραιότητες και με
την ανάγκη νέων δεξιοτήτων που να συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα τόσο της
χώρας μας όσο και της σύγχρονης Ευρωπαϊκής εποχής. Αναφέρομαι βέβαια στο κεφάλαιο των υδρογονανθράκων, αλλά όχι μόνο.
Γιατί υπάρχουν και τα διαχρονικής σημασίας
ευρύτερα κεφάλαια της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, κεφάλαια που άπτονται σε
μέγιστο βαθμό της ανταγωνιστικότητας όχι
μόνο της Κύπρου αλλά του κόσμου ολόκληρου. Αν η κρίση που βιώνουμε μας έχει πραγματικά συνετίσει, πρέπει να αδράξουμε αυτή
την ευκαιρία για μια πραγματικά νέα αρχή.
Στο πλαίσιο της νέας Κύπρου της ανάπτυξης, την οποία όλοι οραματιζόμαστε, σίγουρα ουσιαστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα
μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Τα έργα αυτά
είναι φυσικά ευπρόσδεκτα νοουμένου ότι θα
είναι πραγματικά έργα ψηλής προστιθέμενης
αξίας. Έχουμε ζωηρές αμφιβολίες αν τα φημολογούμενα περί τρένων και τραμ πληρούν
αυτές τις προϋποθέσεις, πόσω μάλλον που
το πολύ πιο απλό και ασύλληπτα χαμηλότερου κόστους στοίχημα των λεωφορειακών
συγκοινωνιών δεν έχει ακόμη κερδηθεί. Είχαμε και στο παρελθόν περιπτώσεις πολυδάπανων έργων, όπως για τα στερεά απόβλητα,
που δεν τελεσφόρησαν και οι χειρισμοί που
έγιναν έδωσαν αν μη τι άλλο την εντύπωση
ότι ενδεχομένως υπήρχαν ακόμη και αλλότρια κίνητρα. Γι’ αυτό ας είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί.»
Με την περάτωση της λογοδοσίας του κ.
Ανδρέου, οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι πέρα
από τον Υπουργό κ, Λακκοτρύπη, περιέλαβαν βουλευτές, δημάρχους, προέδρους
ημικρατικών οργανισμών και επαγγελματικών
συνδέσμων, κυβερνητικούς και άλλους αξιωματούχους, φιλοξενήθηκαν σε δεξίωση.
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Προβληματικός ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ στην τελευταία του
συνεδρίαση εξέτασε το νόμο που ψήφισε η Βουλή για την
ακίνητη ιδιοκτησία και διαπίστωσε ότι ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής του νέου αυτού φόρου είναι άδικος
και παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή του καθότι
αυτός υπολογίζεται επί του συνόλου της ιδιοκτησίας και
όχι ανά τίτλο ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει
ο κάθε ιδιοκτήτης ποιά είναι η αξία της κάθε ιδιοκτησίας
επί της οποίας καλείται να καταβάλει τη σχετική φορολογία. Τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται σε επιχειρήσεις
ανάπτυξης γης που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη ιδιοκτησία που παραμένει αδρανής και γενικά σε ιδιοκτησίες που δεν προσφέρουν κανένα εισόδημα. Επίσης η φορολογία αυτή αποστερεί σημαντική ρευστότητα από τα
οικοκυριά και τις επιχειρήσεις γεγονός που επιδεινώνει
το πρόβλημα της στασιμότητας που παρατηρείται στην
οικονομία μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. Οι από-

ψεις του ΕΒΕΑ έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΒΕ ώστε από
πλευράς του να αποσταλεί στην Κυβέρνηση και τη Βουλή υπόμνημα με τις απόψεις και εισηγήσεις του, ούτως
ώστε να διευκρινιστούν τα ζητήματα που αναφύονται και
να καταστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας πιο δίκαιη και
λειτουργική.

Πρόταση ΕΒΕΑ για κέντρο πολυμέσων και καζίνο
Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Ασφάλειας
και Υγείας
Σε συνεδρίαση της Επαρχιακής
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Ασφάλειας και Υγείας Επαρχίας
Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, έγινε
ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος του Α’ εξαμήνου του 2013, καθώς επίσης
και για τον προγραμματισμό της
επόμενης περιόδου.
Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίασης συζητήθηκαν επίσης τα
σχόλια του Τμήματος Εργασίας
στις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν
από τους εκπροσώπους των
Κοινωνικών Εταίρων κατά τις
συνεδριάσεις των Επαρχιακών
Συμβουλευτικών Επιτροπών
που πραγματοποιήθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2013.
-Περαιτέρω, έγινε ενημέρωση
και ανταλλαγή απόψεων για
τις φετινές εκδηλώσεις της
Εβδομάδας Ασφαλείας και το
πρόγραμμα επισκέψεων στην
Ελεύθερη Αμμόχωστο, που θα
γίνουν μεταξύ 21-25.10.2013 με
σύνθημα «Πρόληψη των κινδύνων
στην εργασία με τη συμμετοχή
όλων»

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου είναι ο μοναδικός οργανισμός που
έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στην Κυβέρνηση, τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς για τη δημιουργία ενός Κέντρου Πολυμέσων, το οποίο θα καλύπτει
τον ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας, με διάφορες αναπτύξεις που περιλαμβάνουν ξενοδοχείο, καζίνο, αμφιθέατρο, συνεδριακό κέντρο, μουσείο, θεματικό πάρκο,
εκθεσιακούς χώρους, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας
και άλλες χρήσεις.
Πρόκειται για ένα ευφάνταστο και πρωτοποριακό έργο
που στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία και μοντέρνα
αρχιτεκτονική.
Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται για το καζίνο, το
Δ.Σ. του ΕΒΕΑ αποφάσισε να επαναφέρει την πρόταση
του για τη δημιουργία του πολυδύναμου κέντρου στην
Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου.

Το έργο αυτό θα καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα τις ψυχαγωγίας, των συνεδρίων και του καζίνου και
θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν προς όφελος της
περιοχής και της οικονομίας στο σύνολο της.

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών
για τις αδρανείς εταιρείες
Το Υπουργείο Οικονομικών με
επιστολή του απέρριψε το αίτημα
του ΕΒΕΑ και του ΚΕΒΕ για εξαίρεση των αδρανούντων εταιρειών
που ιδρύθηκαν σε κατεχόμενες
περιοχές πριν από τις 14/8/1974,
από το τέλος των € 350, με το
αιτιολογικό ότι δεν το επιτρέπει η
σχετική νομοθεσία. Το Διοικητικό
Συμβούλιο θεωρεί την απόφαση
του Υπουργείου λανθασμένη γιατί
δεν λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο
καθεστώς κάτω από το οποίο
εξακολουθούν να διατηρούνται
στη ζωή οι εταιρείες αυτές. Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες αυτές που
είναι περιορισμένες σε αριθμό και
δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει

να διαγραφούν από τον Εφορο
Εταιρειών γιατί έχουν στην κατοχή
τους ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε κατεχόμενες περιοχές.
Το ΕΒΕΑ θα επαναφέρει το θέμα

στο Υπουργείο Οικονομικών αφού
προηγουμένως γίνει έρευνα στο
αρχείο του ΕΒΕΑ και του Εφόρου
Εταιρειών για να διαπιστωθεί ποιος
είναι ο αριθμός των επηρεαζόμενων εταιρειών.

28

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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

μικρά
Ετήσια Γενική
Συνέλευση ΕΒΕΑ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αμμοχώστου θα
πραγματοποιηθεί στις 27
Νοεμβρίου 2013, παρουσία
του Υπουργού Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού και άλλων
προσκεκλημένων.

Πρόγραμμα
Ηλεκτρονικής
Μάθησης για
εξουδιοδοτημένους
οικονομικούς φορείς
Μέσα στα πλαίσια της
αποτελεσματικής και
ομοιόμορφης εφαρμογής,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
της τελωνειακής
νομοθεσίας που αφορά
τους εξουσιοδοτημένους
οικονομικούς φορείς,
πληροφορείστε ότι το νέο
ΑΕΟ eLearning course είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της Ε. Επιτροπής κάτω από
την διεύθυνση:
-hhtp://ec.europa.eu/taxation
customs/common/elearning/
aeo/index en.htm
Σημειώνεται ότι, στο παρόν
στάδιο, το νέο πρόγραμμα
ηλεκτρονικής μάθησης ΑΕΟ
είναι διαθέσιμο μόνο στην
αγγλική γλώσσα.
Πρόσβαση στο εν λόγω
πρόγραμμα μπορεί επίσης να
εξασφαλιστεί και μέσω της
ιστοσελίδας του Τμήματος
Τελωνείων στην διεύθυνση
www.mof.gov.cy/ce με τη
χρήση της ένδειξης
“e-Learning” ή της ένδειξης
«ΑΕΟ».

Αμμόχωστος και Κυπριακό
Οι πολιτικές εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής της
πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της
απασχόλησαν το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και αποφασίστηκαν οι
επόμενες ενέργειες.
Το Συμβούλιο το ΕΒΕΑ εξέφρασε την ανησυχία του για
διάφορα δημοσιεύματα περί «Αμμοχωστοποίησης» του
Κυπριακού τα οποία δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και καταστρέφουν την προοπτική επιστροφής της
πόλης. Το ΕΒΕΑ θα επιδιώξει επαφές με τους Τ/Κ που

τάσσονται υπέρ της επιστροφής της πόλης, καθώς και
με ξένους πρέσβεις, στη βάση της πολιτικής της Κυβέρνησης ότι η Αμμόχωστος .μπορεί να αποτελέσει την
αρχή και όχι το τέλος της λύσης και θα δημιουργήσει
θετικό κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων για επίτευξη
συνολικής λύσης στο Κυπριακό.
Η ανοικοδόμηση της πόλης θα συμβάλει επίσης στην
επανεκκίνηση της οικονομίας, που αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Επιμορφωτικά προγράμματα
β΄ εξαμήνου 2013
1.

«Ενθουσιάζοντας του πελάτες»

- Ελεύθερη Περ. Αμ/στου

- 08.10.2013

2.

«Λογιστική για Διευθυντές»

- Λευκωσία

- 09.10.2013

3.

«Εγγυητικές επιστολές και η εφαρμογή των διεθνών κανόνων»

- Λευκωσία

- 22.10.2013

4.

«Στρατηγικές σε δράση»

- Λευκωσία

- 06.11.2013

5.

«Αντιμετωπίζοντας την κρίση με στρατηγικές συναισθηματικού
μάρκετικγ»

- Λευκωσία

-12.11.2013

«Η αναθεωρημένη (2013) διεθνής πρακτική για τον έλεγχο

των εγγράφων

βάσει ενέγγυων πιστώσεων»

- Λεμεσός

-14 & 28.11.2013

- Λευκωσία

-19.11 & 03.12.13

6.

10. «Η αναθεωρημένη (2013) διεθνής πρακτική για τον έλεγχο
των εγγράφων βάσει ενέγγυων πιστώσεων»
8.

«Ορθή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας
στο χώρο της επιχείρησης»

9.

- Ελεύθερη Περ. Αμ/στου

- 21.11.2013

- Λευκωσία

- 28.11.2013

- Λευκωσία

- 10.12.2013

«Ορθή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στο χώρο
της επιχείρησης»

10. «Προσέχω τον πελάτη μου: Επενδύω στην επιχείρηση μου»
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Τη Γ.Σ εκ μέρους της Κυβέρνησης προσφώνησε ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου,
ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στις
προσπάθειες της Κυβέρνησης για ανόρθωση της οικονομίας μετά από τα μέτρα που
επιβλήθηκαν με την γνωστή απόφαση του
Eurogroup του Μαρτίου 2013. Ο κ. Φωτίου
αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες του
Κράτους για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Βιομηχανίας, του Τουρισμού
και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Υπουργού
για το ενιαίο έργο Λιμανιού –Μαρίνας για το
έργο ανάπλασης της Πιαλέ Πασιά όπως και
γενικότερα για τοπικά θέματα της πόλης και
επαρχίας Λάρνακας.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πειλίδης
στη δική του ομιλία αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η
επιχειρηματική τάξη τα οποία είναι απότοκο
των δυσμενών επιπτώσεων που επέφερε η
οικονομική κρίση και οι γνωστές οδυνηρές
αποφάσεις του EuroGroup.
O κ. Πειλίδης χαιρέτησε τα βοηθητικά μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση
για την επιχειρηματικότητα, την ανεργία,
τον τουρισμό και άλλους τομείς αλλά πρόσθεσε πως αυτά τα μέτρα θα πρέπει να
προωθούνται άμεσα και να έχουν πιστή
εφαρμογή. Ο κ. Πειλίδης ζήτησε όπως στα
θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας της Κεντρικής Τράπεζας επανεξεταστεί
το θέμα των περιορισμών στις συναλλαγές,
το θέμα των επιτοκίων και το ζήτημα των
επιχειρηματικών δανείων. Για τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λάρνακα
και ο επιχειρηματικός της κόσμος ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης όπως και για
τις θέσεις και ενέργειες του ΕΒΕΛ μίλησε
στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Όθωνας Θεοδούλου.
Ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδούλου
ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας, όπως και
ολόκληρος ο Κυπριακός λαός βρίσκεται
σήμερα ενώπιον πρωτόγνωρων αδιεξόδων.
Τα προβλήματα είναι πολλά και πολύπλοκα. Είναι προβλήματα που προκύπτουν
από το κούρεμα των καταθέσεων, τους
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και
τις συναφείς παράπλευρες επιπτώσεις
ειδικότερα για τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων που δημιούργησαν μια
ανυπόφορη τροχοπέδη στην κανονική ροή
των συναλλαγών και την επιχειρηματική
δραστηριότητα με αποτέλεσμα πολλές
επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε αδιέξοδα, οι
πτωχεύσεις να μεγαλώνουν επικίνδυνα και
να μεγεθύνεται η ζημιά στον τραπεζικό τομέα, ενώ παράπλευρες απώλειες συσσωρεύονται με απώλεια μεγάλων ποσών σε
εμπορικές πιστώσεις. μείωση ή και μηδενισμό των πιστωτικών ορίων από τις διεθνείς
ασφαλιστικές εταιρείες και μη αποδοχή των
εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων των Κυπριακών Τραπεζών από τις
ξένες Τράπεζες.
Ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδούλου
ότι σύμφωνα με υπολογισμούς του ΕΒΕΛ,
μια μικρομεσαία εισαγωγική εμπορική επιχείρηση με αγορές 10 εκατομ. ευρώ το χρόνο
η οποία δεν έχει υποστεί κανένα κούρεμα ή
απομείωση, για να μπορέσει να συνεχίσει τις
δραστηριότητες της στα ίδια επίπεδα όπως
προηγουμένως θα χρειαστεί επιπρόσθετα

Με ιδιαίτερη επιτυχία η Eτήσια
Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Λάρνακας

κεφάλαια της τάξης 1-3 εκατομ. ευρώ για
τους λόγους που αναφέρονται.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας τόνισε:
Το μεγάλο όμως ερώτημα που τίθεται μπροστά μας είναι τι κάνομε και με ποια μέσα.
Φαίνεται ότι οι προγραμματισμοί μας για τα
μεγάλα έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αν και πρέπει να παραμείνουν
στο προσκήνιο σαν αμετάθετος στόχος
, αναγκαστικά μπαίνουν σε αναμονή αφού
δεν έχομε τους πόρους να τα υλοποιήσομε ούτε μπορούμε να τους εξασφαλίσομε
με δανεισμό ή άμεσες ξένες επενδύσεις.
Δυστυχώς όλο το ενδιαφέρον των ξένων
επενδυτών που κατακλύζουν τελευταία
τον τόπο μας ελάχιστα αναπτερώνουν τις
ελπίδες μας, αφού οι περισσότεροι αναζητούν το ψόφιο άλογο για να του πάρουν τα
πέταλα. Στο μεταξύ η ανεργία καλπάζει, οι
επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη
και η ανάγκη για άμεσα μέτρα είναι πιεστική.
Είναι πλέον ανάγκη να σταθούμε στα απλά
και στα αυτονόητα, με μια διάθεση να σκεφτούμε και να ενεργήσομε πρακτικά και να
αποδυθούμε ομαδικά και συντονισμένα σε
μια εθνική σταυροφορία με στόχο τις επενδύσεις. Πολλές μικρές επενδύσεις κάνουν
λίγες μεγάλες. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να προωθηθούν
είπε ο κ. Θεοδούλου αναφέρθηκε στην
τουριστική βιομηχανία και τη βελτίωση της
ακίνητης περιουσίας σαν άμεσο και αποτελεσματικό μέτρο για την έξοδο από την

της θα πρέπει με σοβαρότητα να μελετήσει
εναλλακτικές λύσεις γιατί ο κίνδυνος ναυαγίου της όλης διαδικασίας είναι πλέον
ορατός.
Στο μεταξύ, η μακρά περίοδος που μεσολάβησε από τη σύλληψη της ιδέας του έργου
μέχρι σήμερα, οι νέες οικονομικές πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί , η ανακάλυψη υδρογονανθράκων και οι πιεστικές
ανάγκες εξυπηρέτησης των πλατφορμών
με λιμενικούς χώρους, δημιουργούν νέα δεδομένα που απασχόλησαν και απασχολούν
την Πόλη και ιδιαίτερα το ΕΒΕΛ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΛ αποφάσισε ομόφωνα στις δύο του συνεδρίες
να εισηγηθεί στην Πόλη όπως παραμείνει
σταθερή στο όραμα που υιοθέτησε πριν
είκοσι σχεδόν χρόνια. Στην ανάπλαση δηκρίση, και εξέφρασε έντονη ανησυχία για λαδή του παραλιακού της μετώπου που
την παράλογη αύξηση του Φόρου Ακίνητης εκτείνεται από την περιοχή Μακένζυ μέχρι
Ιδιοκτησίας όπως επιβλήθηκε πρόσφατα. τη Δεκέλεια, με την πολεοδομική ένταξη
Είναι ένας φόρος άδικος και παράλογος του λιμανιού της όπως έχει σχεδιαστεί και
αφού στην ουσία φορολογεί το προϊόν της περιοχής των Διυλιστηρίων και των
εισοδήματος που έχει ήδη φορολογηθεί. εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, όπως θα
Πέραν όμως από τη παράφορη αυτή αδικία προκύψουν από ένα καλά μελετημένο Σχέαναιρεί επενδυτικές και κοινωνικές συνή- διο Περιοχής.
θειες που αναπτύχτηκαν στον τόπο μας δι- Οι δυσκολίες δεν πρέπει να αποπροσανατοαχρονικά και μοιραία θα φέρει τα αντίθετα λίσουν από τον κύριο στόχο που πρέπει να
διεκδικήσει με όση δύναμη πυρός διαθέτει
αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει.
Τέλος σε σχέση με την οικονομία εξέφρασε η Λάρνακα. Κάτω από παρόμοια οικονομική
την απόλυτη πεποίθηση ότι η μικρομεσαία πίεση στη δεκαετία του ’60, οι Λαρνακείς
Κυπριακή επιχείρηση παραμένει η ραχοκο- αποδέχτηκαν ή και επιδίωξαν την τοποθέκαλιά της Οικονομίας και θα πρέπει όλα τα τηση των διυλιστηρίων και των πετρελαιοΚυβερνητικά μέτρα, περιλαμβανομένου και δεξαμενών σε λανθασμένο χώρο. Σε αυτά
του ωραρίου, να στοχεύουν στην περαιτέ- τα πλαίσια, καλείται η Αρχή Λιμένων και το
Υπουργείο Συγκοινωνιών να αποφύγουν να
ρω στήριξη και ενδυνάμωση της.
Για τα τοπικά θέματα της Λάρνακας ο Πρό- θέσουν την Πόλη προτετελεσμένων και να
εδρος του ΕΒΕΛ επισήμανε ότι το λιμάνι μη δημιουργήσουν προϋποθέσεις συνέχισης
και η μαρίνα αποτελούν έργο πνοής που ανεπιθύμητων χρήσεων από τον επενδυτή
μονοπώλησε σχεδόν τις διεκδικήσεις και με τα συμβόλαια προσωρινής φύσης στα
τους αγώνες της Λάρνακας την τελευ- οποία έχουν ήδη συμβληθεί.
ταία εικοσαετία, αλλά βρίσκεται και πάλιν Σε σχέση με την οδηγία SEVEZO ο κ. Θεσε κρίσιμο σταυροδρόμι. Αφού στις καλές οδούλου ανάφερέ ότι: το 2001 η Λάρνακα
εποχές ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα μέσα υπέγραψε Συμφωνία με το κράτος, στην
σε χρονοβόρες διαδικασίες και προσφυ- παρουσία του ιδίου του Προέδρου της Δηγές, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο- μεταξύ μοκρατίας, που διελάμβανε το πρόγραμμα
άλλων προβλημάτων- και με το πρόβλημα μετακίνησης των εγκαταστάσεων των πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνατης χρηματοδότησης.
Το ΕΒΕΛ συγκατατέθηκε στην παραχώρη- κα, όπως διαμορφώθηκε μετά από διεξοση νέας χρονικής επέκτασης στην κοινοΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 30
πραξία ZINON, όμως η Πόλη στο σύνολο
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δικές μελέτες και εκτενείς διαβουλεύσεις
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα
με την Επιτροπή Ανάπτυξης συνοπτικά
διελάμβανε επίταξη ή απαλλοτρίωση του
νέου χώρου όπου θα δημιουργηθούν οι
νέες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.
Αφού πέρασαν δώδεκα ολόκληρα χρόνια
παντελούς απραξίας, τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών δια των αρμοδίων
τμημάτων των, εφάρμοσαν με Κανονισμούς την Οδηγία Sevezo όσο πιο αυστηρά τους επέτρεπε η Οδηγία. Έτσι σε μια
μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τον
κυκλοφοριακό κόμβο του λιμανιού μέχρι
την Ορόκλινη έχει μηδενιστεί κάθε είδους
ανάπτυξη, με το επιχείρημα ότι η ύπαρξη
στην περιοχή των εγκαταστάσεων γκαζιού
και πετρελαιοειδών συνιστά κίνδυνο για τη
ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων. Ως
το πρόβλημα να είναι τα 200-300 άτομα
που θα προστεθούν με πιθανές νέες αναπτύξεις και όχι οι 20.000 που ζουν και διακινούνται ήδη στην περιοχή.
Το ΕΒΕΛ προσπάθησε όσο του επέτρεπαν οι δυνάμεις του να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα με τρόπο αποτελεσματικό με
άμεσες παραστάσεις προς τα αρμόδια
Υπουργεία, και στηρίζοντας τις παράλληλες προσπάθειες του Δήμου που πήρε σοβαρές πρωτοβουλίες για το ίδιο θέμα επιδιώκει τη γρηγορότερη δυνατή μετακίνηση
των εγκαταστάσεων από την περιοχή.
Με τη στήριξη των μελών του και με ένα
κόστος που πλησιάζει τις 100.000 ευρώ,
εκπονήθηκε επιστημονική μελέτη στη βάση
των απαιτήσεων της Οδηγίας, η οποία έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο
και αναμένονταν σύντομα σημαντικές διαφοροποιήσεις για την περιοχή.
Σε λιγότερο από ένα χρόνο δύο εταιρείες ολοκληρώνουν τα έργα των στο
Βασιλικό και θα πρέπει η Κυβέρνηση να
βρεί τον τρόπο να πείσει τις εταιρείες να
μεταστεγαστούν εκεί προσωρινά μέχρι να
ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκαταστά-

σεις, ενώ πρέπει να δοθεί άμεση λύση για
τις εγκαταστάσεις του γκαζιού με λύση το
αργότερο σε δύο χρόνια.
Αναφορά έκαμε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ και
στο θέμα του καζίνου και είπε ότι η επιχειρηματική κοινότητα από χρόνια τώρα
προωθούσε την ιδέα των καζίνο σαν έργων εμπλουτιστικού χαρακτήρα που θα είχαν σα στόχο τη στήριξη της υφιστάμενης
τουριστικής υποδομής.
Με αυτή την έννοια το Επιμελητήριο Λάρνακας υποστήριζε μαζί με αρκετά άλλα
Επιμελητήρια την αδειοδότηση ενός καζίνο για κάθε Επαρχία. Η πρόσφατη μελέτη όμως που εκπόνησε για λογαριασμό
της Κυβέρνησης η Deloitte, καταδεικνύει
ότι η αδειοδότηση ενός καζίνο που θα
έχει τη μορφή πολυτελούς θέρετρου έχει
ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα
πολλά και μικρά καζίνο.
Με βάση αυτά τα δεδομένα το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΒΕΛ αποφάσισε να στηρίξει την Κυβερνητική πολιτική στη βάση ότι
το γενικότερο καλό πρέπει να υπερισχύει
του τοπικού, αλλά και γιατί πιστεύεται ότι
η Λάρνακα έχει όλα τα πλεονεκτήματα για
να το διεκδικήσει ισότιμα, αρκεί οι διαδικασίες να είναι διαφανείς και αντικειμενικές.
Για το Σχεδιασμό και Παραγωγή Προϊόντων Ψηλής Τεχνολογίας ο κ. Θεοδούλου
ανάφερε ότι το ΕΒΕΛ, στην προσπάθεια
του να συμβάλει στη γενικότερη ανάγκη
του τόπου για αναπροσανατολισμό της
Κυπριακής Οικονομίας μετά το πρόσφατο

Βατερλό του αναπτυξιακού μας μοντέλου,
αναζήτησε βοήθεια και καθοδήγηση από
ανθρώπους της βιομηχανίας και της ψηλής
τεχνολογίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Και βρέθηκε μπροστά σε μια
πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ένας μεγάλος
αριθμός Κυπρίων του εξωτερικού που διαπρέπουν στη βιομηχανία ψηλής τεχνολογίας θεωρούν σαν πατριωτικό των καθήκον
να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια του
τόπου φτάνει να τους δοθεί η ευκαιρία.
Στα τελευταία 15 χρόνια έγιναν κάποιες
προσπάθειες προς αυτή την προοπτική,
με λανθασμένη όμως κατεύθυνση και καθοδήγηση, ξοδεύτηκαν αρκετά εκατομμύρια, όμως δεν έχουν αποδώσει παρά ελάχιστα προϊόντα που να μπορούν να βγουν
με αξιώσεις στην αγορά, ντόπια και ξένη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάνω σε ετήσια βάση δισεκατομμύρια ευρώ για την
ανάπτυξη προϊόντων ψηλής τεχνολογίας,
όμως ελάχιστα μπορούν να απορροφηθούν από την Κύπρο γιατί δυστυχώς δεν
έχομε κάμει ακόμα τις κατάλληλες δομές
που να βοηθούν, να καθοδηγούν και να διευκολύνουν τους νέους επιστήμονες μας
να τα διεκδικούν με αξιώσεις.
Με τη βοήθεια μιας ομάδας Κυπρίων του
εξωτερικού, με πάθος και γνώση για το
θέμα, το ΕΒΕΛ διατύπωσε μια πρακτική
πρόταση, την οποία παρουσίασε σε Υπουργεία και στο Τμήμα Προγραμματισμού και η
οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από
τα άλλα Επιμελητήρια στην περίπτωση

που το μοντέλο προταθεί, θεσμοθετηθεί.
Μέχρι στιγμής υπήρξαν ευνοϊκά σχόλια και
έπαινοι, αλλά καμιά πρακτική βοήθεια . Η
Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο επανασχεδιασμού της πολιτικής της στους τομείς της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και απαίτηση είναι ότι
θα πρέπει στα νέα σώματα και επιτροπές
που θα συσταθούν να περιληφθούν περισσότεροι βιομήχανοι και επιχειρηματίες και
λιγότεροι πανεπιστημιακοί.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ διακήρυξε:
Η επιχειρηματική τάξη, σα μια από τις ιθύνουσες τάξεις του τόπου καλείται για μια
ακόμα φορά να αποδείξει έμπρακτα την
αντοχή και το κουράγιο της. Και τούτο
γιατί ιθύνων είναι αυτός που ρισκάρει όσα
αποφεύγουν οι άλλοι να ρισκάρουν. Είναι
αυτός που προμηθεύει τους άλλους με
ασφάλεια αναλαμβάνοντας όλους τους
κινδύνους. Για τον επιχειρηματία λοιπόν
το κουράγιο του βρίσκεται στο πνεύμα του
επιχειρείν και στην άρνηση του να τα ζητά
όλα από το κράτος.
Με αυτή την έννοια ο τόπος έχει σήμερα
περισσότερο από ποτέ, ανάγκη από τον
καινοτόμο επιχειρηματία ο οποίος μέσα
από τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί θα ξαναβάλει τη χώρα σε τροχιά
ανάπτυξης και κυρίως θα συμβάλει στην
κατάκτηση ενός άλλου μεγάλου ζητούμενου: Στη διαμόρφωση μιας καινούργιας
εθνικής αυτοπεποίθησης.

ΕΒΕ Λάρνακας: Να παραχωρηθεί επιπρόσθετος χρόνος
στην Κοινοπραξία “Ζήνων” για εξεύρεση χρηματοδότησης
Στη συνεδρία της Επιτροπής
Ανάπτυξης Λάρνακας στην οποία
συζητήθηκαν το θέμα του ενιαίου Έργου Λιμανιού – Μαρίνας το
Επιμελητήριο Λάρνακας υπερψήφισε αίτημα για παραχώρηση επιπρόσθετου χρόνου για να
μπορέσει η Κοινοπραξία “Ζήνων”
να εξεύρει χρηματοδότηση για το
έργο. Ο Σχεδιασμός του Ενιαίου
Έργου Λιμανιού – Μαρίνας είναι
ευθυγραμμισμένος με τις Αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης
όπως και με τους πολεοδομικούς

των χώρων ελλιμενισμού της
σχεδιασμούς της αστικής Λάρνακατά γενική ομολογία καλύτεκας.
ρης Μαρίνας της Κύπρου.
Η πραγματοποίηση του ενιαίου
• Θα ενισχύσει σημαντικά τις
έργου Λιμανιού – Μαρίνας:
εμπορικές χρήσεις του Λιμα• Θα εξειδικεύσει τα Κυπριακά
νιού της Λάρνακας.
λιμάνια (κατ΄εξοχήν εμπορικό
– Λεμεσός – κατ΄εξοχήν επι- • Θα δώσει σημαντική ώθηση
στην κατασκευαστική βιομηβατηγό Λάρνακα).
χανία.
• Θα δώσει σημαντικές θέσεις
εργασίας τόσο κατά την κα- • Σε συνάρτηση με την μετακί- Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου
νηση των πετρελαιοειδών θα δήλωσε την επιθυμία του Επιμελητηρίου για να βοηθήσει
τασκευή όσο και κατά τη λεικατά το μέγιστο δυνατό την Κοινοπραξία για εξεύρεση
δημιουργήσει εντυπωσιακές χρηματοδότησης, ενώ επιβεβαίωσε την ομόφωνη απόφατουργία.
συνεργίες για την τοπική οι- ση του Δ.Σ του ΕΒΕ Λάρνακας για εμμονή στον σχεδιασμό
• Θα ενισχύσει τον Ναυτικό
του ενιαίου έργου Λιμανιού – Μαρίνας.
κονομία.
Τουρισμό με τον διπλασιασμό

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602
e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

μικρά
50χρονα
ΕΒΕ Πάφου
Το 1963, οι δυο επιχειρηματικές
οργανώσεις που υπήρχαν στην
Πάφο, το Επιμελητήριο Πάφου
και η Εμποροβιομηχανική Ομοσπονδία, συνενώθησαν, σε μια
νέα Οργάνωση με την επωνυμία
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, το οποίο και
συνδέθηκε με το ΚΕΒΕ.
Επ ΄ευκαιρία της συμπλήρωσης
φέτος 50 χρόνων από την ίδρυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου,
προγραμματίζεται μέσα στο Δεκέμβριο του 2013, ειδική πανηγυρική εκδήλωση για να τιμηθούν
όσοι συνέβαλαν στην Επιμελητηριακή καταξίωση και την οικονομική ανάπτυξη της Πάφου.
Η εκδήλωση θα τεθεί υπό την
Αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη και θα εκδοθεί σχετικό Λεύκωμα για την 50χρονη
δημιουργική διαδρομή του ΕΒΕ
Πάφου.

Προγραμματιζόμενα
σεμινάρια α΄ εξαμήνου 2014
1. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
2. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
/ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
4. ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
SOCIAL MEDIA ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΜΕ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020.
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Πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕ Πάφου συνάντηση με αντιπροσωπεία
Γερμανών του Κρατιδίου BADEN WURTTENMBERG
Στα πλαίσια των προσπαθειών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πάφου για προώθηση της Πάφου ως αξιόπιστου περιφερειακού κέντρου παροχής
υπηρεσιών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, το Ε.Β.Ε Πάφου είχε συνάντηση
την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, 2013 με
Γερμανική αντιπροσωπεία του κρατιδίου
Baden Württemberg. Στόχος της εκπαιδευτικής αποστολής ήταν η ενημέρωση
τους για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης
της Επαρχίας Πάφου. Ο Πρόεδρος του
Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γ. Λεπτός αναφέρθηκε στα
δεδομένα και στις δυνατότητες της Επαρχίας Πάφου παρουσιάζοντας τον Τουριστικό τομέα (συμπεριλαμβανομένου και των
εξειδικευμένων τουριστικών κλάδων, όπως
επιχειρηματικός/ συνεδριακός, ακαδημαϊκός, ιατρικός, αθλητικός κ.α) όπως επίσης
τις γενικότερες ευκαιρίες δραστηριοποίησης
και επενδύσεων κυρίως στο τομέα των Υπη-

ρεσιών αλλά και τις ευκαιρίες στον τομέα
Ανάπτυξης Γης. Αναλύθηκαν επίσης τα άλλα
πλεονεκτήματα της Επαρχίας Πάφου για
προσέλκυση και ικανοποίηση των προτιμήσεων των Γερμανών επισκεπτών και επενδυτών. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μετά
από σχετική ερώτηση μελών της αντιπροσω-

πείας, αναφέρθηκε και στο θέμα της Χρηματοπιστωτικής κρίσης και στην αντιμετώπιση
της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από
τους Ευρωπαίους εταίρους καταδεικνύοντας
τον λανθασμένο χειρισμό του όλου θέματος
και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε
όλο το φάσμα της αγοράς.

Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής πολιτικής και της αναπτυξιακής στρατηγικής
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου διοργανώνει μονοήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων & Περιβάλλοντος και τον Σύλλογο Πολιτικών
Μηχανικών – Τμήμα Πάφου, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, 2013 και ώρα 8.30π.μ. στην εκπαιδευτική αίθουσα του
ΕΒΕ Πάφου με θέμα:
«Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
• Να ενημερωθούν για τις νομοθεσίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανόμενες τις δυνατότητες και υποχρεώσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας.
• Να ενημερωθούν για τις διάφορες επιλογές, μεθοδολογίες, στάδια και τεχνικές για εκπόνηση και αξιολόγηση
περιβαλλοντικών μελετών που επισημαίνουν οι οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Να ενημερωθούν για την κυπριακή νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα προστασίας της φύσης από αναπτυξιακά έργα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μελετητές/ συμβούλους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ασχολούνται με τον
σχεδιασμό και τη λειτουργία έργων υποδομής, ιδιωτικών
αναπτυξιακών έργων, στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής,
Πολιτικής Μηχανικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολογίας, Μηχανολογίας,
Χημικής Μηχανικής, καθώς και σε ανώτερα στελέχη ιδιωτικών αναπτυξιακών οργανισμών καθώς και σε άτομα του
ευρύτερου ημικρατικού τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το σεμινάριο θα διδάξουν, ο Διευθυντής και Ανώτερα Στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους που
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής
επιχορήγησης. Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα,
μετά την επιχορήγηση της ΑνΑΔ είναι €110,20 το άτομο.
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο: «Τεχνικές είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 2
Οκτωβρίου, 2013, μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Τεχνικές
Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών», που διοργανώθηκε
από το Ε.Β.Ε Πάφου. Το πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου και το παρουσίασε
ο κος Γιαννάκης Μουζούρης, ειδικός σύμβουλος σε θέματα
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Ο Διευθυντής του
Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης ανέφερε 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.
Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου ανέφερε πως στόχος του
προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να χειρίζονται τους χρεώστες με επαγγελματικό και καθοδηγητικό
τρόπο, να σχεδιάζουν συστήματα παρακολούθησης των
χρεωστών και να προγραμματίζουν τις ενέργειες τους ώστε

να είναι πιο αποτελεσματικοί.
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.

