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Έκκληση ΚΕΒΕ προς κυβέρνηση – Βουλή

Όχι σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για
τους πλεονάζοντες εργαζόμενους
Την έντονη αντίθεση του σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν τα σχέδια πρόωρης
αφυπηρέτησης εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς, εκφράζει το ΚΕΒΕ.
Επισημαίνει το ΚΕΒΕ ότι αν ισχύσουν τέτοιες
ρυθμίσεις τότε θα δημιουργηθούν ανισότητες,
μεταξύ του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και του
Ιδιωτικού τομέα
ενώ
ταυτόχρονα θα καταβληθούν υπέρογκα ποσά σε
κάποιους εργαζόμενους
που εκ των πραγμάτων
κρίνονται ως πλεονάζων προσωπικό.
Η σημερινή κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, τονίζει το ΚΕΒΕ, δεν προσφέρεται για τέτοιες χαριστικές παραχωρήσεις, ενώ οι αδικίες
που θα δημιουργηθούν θα είναι πολύ μεγάλες.
Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, η αποχώρηση των
εργαζομένων που πλεονάζουν στους ημικρατικούς οργανισμούς θα πρέπει να γίνουν με
βάση την οικονομική κατάσταση στην οποία

Μέτρηση
παραγωγικότητας και
συγκριτική αξιολόγηση
(Benchmarking) στους
τομείς του τουρισμού
και της μεταποίησης

ευρίσκονται οι επηρεαζόμενοι οργανισμοί και
να μην υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Η μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού
σε αυτούς τους οργανισμούς, σημειώνει το
ΚΕΒΕ, δεν θα πρέπει να τους επιφορτίσει με
δυσβάστακτες υποχρεώσεις τις οποίες δεν θα
μπορούν να καλύψουν.
Η μείωση του προσωπικού θα πρέπει να γίνει με
τέτοιο τρόπο, ώστε και
η οικονομική κατάσταση
των Οργανισμών να μην
εκτεθεί αφενός οι αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους να είναι
λογικές αλλά αφετέρου οι οργανισμοί διασφαλίζοντας μια λογική αποζημίωση για τους επηρεαζόμενους ανεπανόρθωτα.
Το ΚΕΒΕ κάνει έκκληση στην κυβέρνηση και
στη Βουλή να χειριστούν αυτό το θέμα με
σοβαρότητα ώστε να αποφευχθούν λάθη με
μεγάλες αρνητικές συνέπειες και προκλητικές
αδικίες.

Να αποφευχθούν
δυσβάστακτα βάρη
και αδικίες

Νέα προγράμματα
κατάρτισης
από την ΑνΑΔ
ΣΕΛΙΔΑ 14
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Ελληνική ιστοσελίδα για προώθηση
συνεργιών πολιτισμού και οικονομίας
Μ’ επιστολή του στον Πρόεδρο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδας κ. ΄Ακη Πηγασίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία κ. Βασίλης
Παπαϊωάννου τον πληροφορεί
ότι η ιστοσελίδα www.grect.
com, η οποία δημιουργήθηκε
με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας,
αποτελεί ένα εργαλείο προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού
για όσους ενδιαφέρονται να
οργανώσουν,
εκπαιδευτικά
ταξίδια, σεμινάρια, συνέδρια,
εργαστήρια και μαθήματα σε εγκαταστάσεις φορέων που
βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και πο-

10.000

λιτιστικής αξίας στην Ελλάδα. Στόχος της ιστοσελίδας www.
grect.com, είναι η δημιουργία συνεργιών στους τομείς, του
πολιτισμού/εκπαίδευσης και
οικονομίας και η προσέλκυση
επιστημονικού και εκπαιδευτικού κοινού στην Ελλάδα για
διοργάνωση
εκπαιδευτικών
εκδρομών, επιστημονικών συνεδρίων κ.ο.κ. Οι φορείς που
μέχρι στιγμής, περιλαμβάνονται
στην ιστοσελίδα είναι το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών, η Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία, η Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών, η Κοργιαλένειος –
Αναργύρειος Σχολή κ.α.

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας

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

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Εκδήλωση από το Κύπρο-Πολωνικό Επιμελητήριο στην Κύπρο
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεξίωση
που οργάνωσε το Κυπρο-Πολωνικό Επιμελητήριο
στην Κύπρο, το οποίο είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ, την Τρίτη
26 Νοεμβρίου 2013 στο HILTON PARK στη Λευκωσία. Συνδιοργανωτές ήταν η Πρεσβεία της Πολωνίας στην Κύπρο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετείχαν αρκετοί επιχειρηματίες οι οποίοι επέδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για τις προοπτικές
συνεργασίας με την Πολωνία. Ο Πολωνός Πρέσβης, ο κ. Pawel Dobrowolski και η Πρόεδρος του
Συνδέσμου κα Σύλια Πουργούρα έκαναν αναφορά
στις οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις
ανάμεσα στις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι η οικονομία της Πολωνίας δεν έχει εισέλθει σε ύφεση
και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον τομέα των
επενδύσεων και γενικότερα του εμπορίου.
Το Κύπρο Πολωνικό Επιμελητήριο προγραμματίζει
σειρά εκδηλώσεων επιχειρηματικού και κοινωνικού
χαρακτήρα και εντός του 2014 θα πραγματοποιηθεί Επιχειρηματική Αποστολή και φόρα στην Πολωνία με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση της
Κύπρου σαν Επιχειρηματικό Κέντρο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

3

Μέτρηση παραγωγικότητας και συγκριτική αξιολόγηση
(Benchmarking) στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης
Το Κέντρο Παραγωγηικότητας (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προσφέρει σε 100
επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Μεταποίησης
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες μέτρησης και συγκριτικής
αξιολόγησης.
Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού Έργου το
ΚΕΠΑ θα επιδιώξει την επέκταση του σε όλους
τους σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
Το πιλοτικό αυτό έργο αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
Παραγωγικότητας. Αφορά στην προώθηση της
μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) στο επίπεδο της
επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετρήσουν την απόδοση τους και να τη συγκρίνουν
με την απόδοση επιχειρήσεων από τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο μέσω της αναγνωρισμένης
πλατφόρμας Benchmarkindex. Η πλατφόρμα
benchmarkindex διαθέτει μεγάλη βάση δεδομένων με στοιχεία απόδοσης από περισσότερες

των 100,000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν δείκτες σε τέσσερις
πτυχές επιχειρηματικής απόδοσης που σχετίζονται με την παραγωγικότητα:
• Οικονομική πτυχή
• Πελάτες
• Εσωτερικές διεργασίες
• Μάθησης και ανάπτυξης
Μέσω της πλατφόρμας μια επιχείρηση θα μπορεί
να επιλέξει την ομάδα επιχειρήσεων με την οποία
θα συγκριθεί καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά
της. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρέχει μια ισορροπημένη αντικειμενική εικόνα της
απόδοσης της επιχείρησης ώστε να υποβοηθήσει
στον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και αδυνα-

μιών. Στη βάση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης, το ΚΕΠΑ θα υποστηριξεί την
ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις σχεδίων δράσης
για βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Το ΚΕΒΕ προτρέπει τις επιχειρήσεις μέλη του να
αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους με στόχο την αύξηση του μεριδίου τους
στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα
μπορεί να κοινοποιηθεί με την αποστολή σχετικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΚΕΠΑ στο
Φαξ: 22376872 ή στο email: mnicolaou@kepa.
mlsi.gov.cy.
Περισσότερες πληροφορίες από την κα Μαρία
Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας στο ΚΕΠΑ στο τηλ: 22806115.
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Συνάντηση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών
Έργων με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών που μπλοκάρουν τα αναπτυξιακά έργα
Θέματα εκσυγχρονισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση μεγάλων
αναπτυξιακών έργων συζήτησε με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως, κ. Αθηνά Αριστοτέλους, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών
Έργων.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της
πρόσφατης συνάντησης που είχε ο Σύνδεσμος με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου, αφού ενημέρωσαν
την κ. Αριστοτέλους για του ρόλο και τους στόχους
του Συνδέσμου, έθεσαν ενώπιον της διαδικασίες και
δυσλειτουργίες που καθυστερούν ή και καθηλώνουν
μεγάλα αναπτυξιακά έργα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έργα αυτά, πολλά εκ των
οποίων διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας που
επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό
διάστημα, περιλαμβάνονται γήπεδα γκολφ, μαρίνες,
κέντρα υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα,
εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις και άλλα.
Συζητήθηκαν προβλήματα όπως η ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης πολεοδομικών αδειών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότηση
και το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής που ανα-

τάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό
επιχειρηματικό περιβάλλον», υπογραμμίζοντας πως
«επιβάλλεται να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που διαχρονικά αποτελούσαν τροχοπέδη
Αποστολή του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυστην ανάπτυξη».
ξιακών Έργων είναι η προώθηση και υλοποίΌπως εξήγησε ο κ. Δημητριάδης, «οι επαχθείς όροι
ηση των μεγάλων αναπτύξεων στην Κύπρο.
που τίθενται στην αδειοδότηση κάποιου έργου οδηΣτόχος του είναι η επανεκκίνηση της οικογούν σε αύξηση του συνολικού κόστους του, γεγονός
νομίας και η συγκράτηση της ανεργίας. Ο
που επηρεάζει αρνητικά ενδιαφερόμενους επενδυΣύνδεσμος είναι μέλος του ΚΕΒΕ στο οποίο
τές». Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η κ. Αριστοτέλους
εκπροσωπεί περισσότερες από 25 εταιρείεπέδειξε ενδιαφέρον και κατανόηση για τα θέματα
ες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τα
που τέθηκαν ενώπιον της, ενώ εξέφρασε την ετοιμέλη του Συνδέσμου προέρχονται από όλο το
μότητα του Τμήματος να λειτουργήσει εποικοδομηφάσμα της κυπριακής οικονομίας και εκπροτικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης των όποιων
σωπούν συνολικά έργα αξίας πέραν των €8
προβλημάτων.
δις. Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες
Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους του Τμήματου Συνδέσμου είναι το θέμα της δημιουργίτος Πολεοδομίας και Οικήσεως οι κ.κ. Αθηνά Αριας φιλικού επιχειρηματικού κλίματος ώστε να
στοτέλους,
υπερπηδηθούν εμπόδια που αποθαρρύνουν
Αντη Κωνσταντινίδου, Ερμής Κλόκκαρης, Μιχάλης
ή απομακρύνουν ξένους επενδυτές.
Καρεκλάς, Γεώργιος Βασιλείου και Ελενα Τζιάμαλη
και εκ μέρους του Συνδέσμου οι κκ. Θεόδωρος Αριστοδήμου, Μάριος Λανίτης, Γιαννάκης Αριστοδήμου,
μένεται να ανακοινωθεί σύντομα.
O εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Μεγάλων Φώτος Φωτιάδης, Ντίμης Καραπατάκης, Μάριος
Αναπτυξιακών Έργων, κ. Ανδρέας Δημητριάδης, δή- Παναγίδης, Ανδρέας Δημητριάδης, Χρίστος Πετσίλωσε πως «πρέπει να υπάρξει απλοποίηση και επι- δης και Γιάννος Παπαδόπουλος.

Σχετικά με τον
Σύνδεσμο Μεγάλων
Αναπτυξιακών Έργων

Διαβεβαιώσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Εκσυγχρονίζεται το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επισκέφθηκε στις 13 Ιανουαρίου στα
Γραφεία του Εφόρου Εταιρειών, και σε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε με τον Έφορο Εταιρειών
κ. Σπύρο Κόκκινο ενημερώθηκε για την πορεία
υλοποίησης των μέτρων για εκσυγχρονισμό του
Τμήματος, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και της Επιτρόπου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε,
μεταξύ άλλων, ότι από την ίδια ημερομηνία θα
είναι δυνατή η ηλεκτρονική έρευνα (e-search)
εντύπων εταιρειών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση έχουν ψηφιο-

ποιηθεί και είναι διαθέσιμα για ηλεκτρονική έρευνα από το κοινό, επί πληρωμή:
(α) τα έντυπα 28.000 εταιρειών, με τις αλλαγές
τους, που εγγράφηκαν από τον
Φεβρουάριο 2012 μέχρι σήμερα,
(β) όλα τα έγγραφα/έντυπα που καταχωρήθηκαν
ηλεκτρονικά και έγιναν αποδεκτά από
τις 2/7/2012, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής καταχώρησης,
(γ) και όλα τα έγγραφα/έντυπα που υποβλήθηκαν στο Τμήμα και έγιναν αποδεκτά από τις
14/11/2013 μέχρι σήμερα.
Για το έργο της αποϋλοποίησης και δημιουργίας
ενός πλήρους ηλεκτρονικού Μητρώου Εταιρειών, αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Τμήμα πέντε σαρωτές, ενώ ήδη έχουν παραληφθεί από

τον ιδιωτικό τομέα οκτώ επιπλέον, μέσω προσφορών που προκήρυξε ο CIPA. Αυτοί οι οκτώ
σαρωτές θα επανδρωθούν από άνεργους πτυχιούχους από τον κατάλογο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός των
επόμενων δύο εβδομάδων.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ελεγχθεί και γίνει
αποδεκτά τα συσσωρευμένα έγγραφα για την
περίοδο 2005 μέχρι 2009, εκτός των Ετήσιων
Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων. Η
καθυστερημένη εργασία για τα έτη 2010 μέχρι
2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου.
Η ολοκλήρωση του έργου της αποϋλοποίησης
των φακέλων των εταιρειών αναμένεται σε έξι
με εννέα μήνες.

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει το διορισμό Σώτου Ζακχαίου
Για προώθηση των σχέσεων Κύπρου – Ρωσίας
Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να διορίσει τον κ. Σώτο Ζακχαίο ως
ειδικό Προεδρικό απεσταλμένο για τη Ρωσία.
Οι γνώσεις, οι διασυνδέσεις και οι εμπειρίες
του κ. Ζακχαίου είναι αδιαμφισβήτητες και
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα μέγιστα

στην προσπάθεια της χώρας μας για διεύρυνση των εμποροοικονομικών και επενδυτικών
σχέσεων με τη Ρωσία.
To KEBE πιστεύουμε ότι σ΄αυτή τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, ο κ. Ζακχαίος μπορεί να
συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη των

πλεονεκτημάτων της χώρας μας στη μεγάλη
αγορά της Ρωσίας.
Το ΚΕΒΕ θα συνεργαστεί στενά με τον κ.
Ζακχαίο για επίτευξη του κοινού στόχου προβολής και ενίσχυσης της οικονομίας μας στη
Ρωσία.
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Οι περί διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας κανονισμοί του 2002
(Κανονισμός 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΙΙ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
α. Ο εργοδότης οφείλει να ορίζει έναν ή
περισσότερους εργοδοτουμένους για
να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των
επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, της επιχείρησης ή / και της
εγκατάστασης του και για σκοπούς
παροχής συμβουλευτικής βοήθειας
σ΄αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.
Όπου υπάρχει διορισμένος λειτουργός ασφαλείας, αυτός θα είναι ο ένας
ασφάλεια και την υγεία οποιουδήποτε
διαθέτει επαρκή κατάρτιση, πείρα ή
ή ένας από τους προαναφερθέντες.
προσώπου στην εργασία ή και άλλου
γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείβ. Οι εργοδοτούμενοι που ορίζονται για
προσώπου, ως αποτέλεσμα της διεας στην εργασία και άλλες ικανότητες
το σκοπό αυτό δεν επιτρέπεται να
ξαγωγής των δραστηριοτήτων ή της
που θα του επιτρέπουν να ασχολείυφίστανται δυσμενή μεταχείριση ή διδιεύθυνσης της επιχείρησης του και
ται με το θέμα του και να καθιστούν
ακρίσεις από τον εργοδότη λόγω των
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίδυνατή από μέρους του την παροχή
δραστηριοτήτων τους στον τομέα
ες αυτές ή τα πρόσωπα αυτά έχουν
κατάλληλης βοήθειας προς τον εργοτης προστασίας και της πρόληψης
πρόσβαση στις πληροφορίες που
δότη του ώστε αυτός να παίρνει προτων επαγγελματικών κινδύνων. Πρέαναφέρονται στο (β) της παραγράληπτικά και προστατευτικά μέτρα. Τα
πει δε ο εργοδότης να τους παρέχει
φου (I),
ονόματα των εργοδοτουμένων όπως
τον κατάλληλο χρόνο που απαιτείται
και τα δικαιολογητικά τα οποία θα πι- 2. να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα και οι
για την εκπλήρωση αυτών τους των
στοποιούν τα προσόντα τους θα καεξωτερικές υπηρεσίες έχουν τα αναυποχρεώσεων.
ταχωρούνται στο ειδικό αρχείο ασφάγκαία προσόντα, διαθέτουν τα απαιγ. Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει
λειας και υγείας.
τούμενα προσωπικά και επαγγελματικά
ότι οι εργοδοτούμενοι που ορίζονται
μέσα και είναι επαρκή σε αριθμό για να
έχουν τις αναγκαίες ικανότητες, δια- ε. Όπου εργοδότης απασχολεί λιγότερα από πέντε πρόσωπα μπορεί να
αναλάβουν τις δραστηριότητες προθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και είναι
αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που
στασίας και πρόληψης, ανάλογα με επαρκείς σε αριθμό για να μπορούν
αναφέρονται στο (α) αυτής της παρα- i. το μέγεθος του υποστατικού, της επινα διεκπεραιώσουν τις δραστηριότηγράφου νοουμένου ότι διαθέτει τον
χείρησης ή / και της εγκατάστασης ή
τες προστασίας και πρόληψης ανάλοεξοπλισμό, τα μέσα, επαρκή κατάρ/ και τους κινδύνους στους οποίους
γα με τιση, πείρα ή / και γνώση και άλλες
εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι,
1. Το μέγεθος του υποστατικού, της επιικανότητες που θα του επιτρέπουν ii. την κατανομή των εργοδοτουμένων
χείρησης ή / και της εγκατάστασης ή
να ασχολείται με τις δραστηριότητες
του στο σύνολο του υποστατικού, της
/ και τους κινδύνους στους οποίους
προστασίας και πρόληψης. Εάν δεν
επιχείρησης ή / και της εγκατάστασης
εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι του,
υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο
του,
2. την κατανομή των εργοδοτουμένων
ο εργοδότης θα πρέπει να απευθύνε- iii. τους κινδύνους στους οποίους εκτίτου στα διάφορα τμήματα στο σύνοται σε κατάλληλες υπηρεσίες ή πρόθενται άλλα πρόσωπα που μπορεί να
λο του υποστατικού, της επιχείρησης
σωπα εκτός της επιχείρησης ή / και
επηρεασθούν από τις δραστηριότηή / και της εγκατάστασης, και
της εγκατάστασης του για να εκπλητες ή τη διεύθυνση της επιχείρησης
3. τους κινδύνους στους οποίους εκτίθερώσουν αυτό το έργο. Σε μια τέτοια
του στην εργασία.
νται άλλα πρόσωπα που μπορεί να
περίπτωση ο εργοδότης θα πρέπει - 3. να κοινοποιεί στον Αρχιεπιθεωρητή ή
επηρεασθούν από τις δραστηριότηστον Επιθεωρητή με επιστολή, αντίτες ή τη διεύθυνση της επιχείρησης 1. Να ενημερώνει τις εν λόγω κατάλληλες υπηρεσίες ή τα κατάλληλα αυτά
γραφο της οποίας θα τοποθετείται
του στην εργασία.
πρόσωπα για τους παράγοντες τους
στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείδ. Εργοδοτούμενος που διορίζεται από
οποίους ο ίδιος γνωρίζει ή έχει εύας τα ακόλουθα στοιχεία:
τον εργοδότη για να ασχολείται με τις
λογη υποψία να πιστεύει ότι έχουν, i. το όνομα και τη διεύθυνση της υπηδραστηριότητες προστασίας και πρόή μπορεί να έχουν, επιπτώσεις στην
ρεσίας ή του προσώπου που αναλαμληψης θα θεωρείται ικανός εφόσον

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.

βάνει τις δραστηριότητες προστασίας
και πρόληψης, και
ii. το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
στ. Εάν ο εργοδότης προσφεύγει σε
εξωτερικές κατάλληλες υπηρεσίες ή
κατάλληλα πρόσωπα αυτό δεν τον
απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του
στο τομέα της ασφάλειας και υγείας
ή από τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις
που του επιβάλλονται σύμφωνα με το
Νόμο.
ζ. Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει
ότι:
1. Η προστασία και η πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία
που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό εξασφαλίζονται μέσω ενός
ή περισσότερων εργοδοτουμένων,
μέσω μίας ή διαφορετικών υπηρεσιών
ή ενός ή διαφορετικών προσώπων
ανεξαρτήτως του αν ανήκουν ή όχι
στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή /
και στην εγκατάσταση,
2. οι υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης συνεργάζονται
με τον εργοδότη ή με τους διοριζόμενους από τον εργοδότη εργοδοτούμενους, με τους εκπροσώπους των
εργοδοτουμένων και τους εργοδοτούμενους του εργοδότη στον οποίο
παρέχουν υπηρεσίες.
η. Οι υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που διεξάγουν αυτές τις δραστηριότητες και
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να 1. Είναι εγκεκριμένες από τον Αρχιεπιθεωρητή εφόσον παρουσιάσουν
στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα με την
απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή
τον εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λ.π.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 22405623

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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Μεγάλη προβολή της Κύπρου στην Τσεχία
Η κοινή προσπάθεια του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προβολή της
Κύπρου σαν Κέντρο Υπηρεσιών συνεχίστηκε με τη διοργάνωση Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Πράγα.
Η όλη διοργάνωση έγινε με τη στήριξη του επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου-Τσεχίας που ανήκει στη δύναμη του
ΚΕΒΕ, το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στη Βιέννη και με
τη βοήθεια του Τσέχικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και έδωσε την ευκαιρία σε 50 και πλέον Τσέχους επιχειρηματίες
να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες επενδύσεων στον τόπο
μας καθώς και για συνεργασίες μεταξύ του επιχειρηματικού
κόσμου.
Η μεγάλη συμμετοχή Τσέχων επιχειρηματιών στο Φόρουμ
κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυξη συνεργασιών
με την Κύπρο και επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω της Κύπρου προς τις χώρες της Μέσης
Ανατολής αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης.
Οι παρουσιάσεις περιελάμβαναν τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει το Φορολογικό και Νομικό Σύστημα της Κύπρου
για τους ξένους επενδυτές, την ίδρυση Κυπριακών εταιρειών
και την Κύπρο σαν Κέντρο Διεθνών Επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ απευθύνθηκε πρόσκληση
προς το Εμπορικό Επιμελητήριο της Τσεχίας για επίσκεψη

Τσέχων επιχειρηματιών στην Κύπρο και στα πλαίσια αυτά θα
συνεχισθούν οι επαφές.
Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι και εντός του 2014 το ΚΕΒΕ
μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού και σε συνεργασία με τον CIPA θα συνεχίσει την
έντονη του δράση με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα μας.
Ήδη έχει προγραμματιστεί το πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ τον Ιανουάριο στο Κατάρ με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου
Αναστασιάδη.

Μέσα από τις αποστολές αυτές και τις επαφές που πραγματοποιούνται ενισχύεται ο ρόλος της Κύπρου ως κέντρου
παροχής υπηρεσιών σε διεθνείς εταιρείες γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη, όπου πέραν των 2000 νέων
εταιρειών έχουν εγγραφεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Εξίσου
θετική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι και οι καταθέσεις
από ξένους στις Κυπριακές τράπεζες έχουν σημειώσει άνοδο εντός του 2013, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή οικονομία παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για
ξένες επενδύσεις.

Στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Πρεσβείας

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

Αυξήσεις στις πρώτες ύλες/μπετόν
επιβάλλουν αυξήσεις στο σκυρόδεμα
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών ΄Ετοιμου Σκυροδέματος
(μπετόν) που είναι επαγγελματικός
Σύνδεσμος ενταγμένος στη δύναμη του ΚΕΒΕ με ανακοίνωση του
δημοσιοποίησε τις έντονες ανησυχίες και δυσαρέσκεια του, τόσο για
τις αυξήσεις που επιβλήθηκαν στα
αδρανή υλικά (αμμοχάλικα) από την
1η Σεπτεμβρίου 2013, όσο και για τις
αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου 2014 σε
όλα τα είδη του τσιμέντου καθώς
επίσης και στο ύψος της πρόσθετης
φορολογίας στα καύσιμα το οποίο
θα ανέλθει στα 7σεντ το λίτρο.
Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρη οικονομική
κρίση η οποία μεταξύ άλλων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας έχει
σχεδόν μηδενίσει και τη δραστηριότητα στην κατασκευαστική βιομηχα-

νία, αυξήσεις στις τιμές πώλησης δομικών προϊόντων καθώς επίσης και
αυξήσεις σε φορολογίες είναι εκτός
τόπου και χρόνου.
Δηλώνουμε υπεύθυνα και με πάσα
ειλικρίνεια προσθέτει, η ανακοίνωση
του Συνδέσμου ότι το βάρος των
προαναφερθέντων αυξήσεων στις
πρώτες ύλες του προϊόντος που παράγουμε (έτοιμο σκυρόδεμα) καθώς
επίσης και η υπό αναφορά πρόσθετη
φορολογία στα καύσιμα είναι πέρα
για πέρα δυσβάστακτα και εν πάση
περιπτώσει αδύνατο να τα απορροφήσουμε.
Ως εκ των πιο πάνω τα μέλη του
Συνδέσμου είναι αναγκασμένα να
προβούν σε αύξηση της τιμής πώλησης του έτοιμου σκυροδέματος η
οποία θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν τις προαναφερθείσες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής.

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

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ελλάδας
‘Όπως μας πληροφορεί η Ελληνική Πρεσβεία μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης έχει συσταθεί κεντρικό
ηλεκτρονικό μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Σκοπός του Μητρώου είναι η συλλογή,
επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις μεταξύ
των φορέων του δημόσιου φορέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 1000€. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα
http:www.eprocurement.gov.gr
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Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής oι τομείς του πολιτισμού και
της δημιουργίας στερούνται δισ. ευρώ από την έλλειψη τραπεζικών δανείων
Πρόκειται για μια πηγή απογοήτευσης, γνωστή
σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας
σε όλη την Ευρώπη. Καταρτίζουν προσεκτικά ένα
αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο και όταν απευθύνονται στις τράπεζες για δάνειο, ώστε να υλοποιήσουν επιχειρηματικά την θαυμάσια ιδέα τους,
εκτός από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες συνήθως βρίσκουν πόρτες ερμητικά κλειστές. Νέα μελέτη που δημοσιεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αναντιστοιχία
παροχής και ζήτησης στις πιστωτικές αγορές έχει
ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις στον τομέα της
δημιουργίας να στερούνται δισεκατομμύρια ευρώ
υπό μορφή δανείων. Τα επόμενα επτά χρόνια το
χρηματοδοτικό κενό μπορεί να φτάσει τα 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προειδοποιεί η μελέτη.
Αυτό το κενό είναι το ποσό των επενδυτικών
απωλειών, αφού εταιρείες με αξιόπιστες επιχειρηματικές στρατηγικές και χαμηλό βαθμό κινδύνου
είτε απορρίπτονται για δανειοδότηση είτε αποφασίζουν να μη ζητήσουν δάνειο επειδή δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία ενεργητικού. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, ένας τομέας καίριας σημασίας για
την ευρωπαϊκή οικονομία - με ρυθμό ανάπτυξης
μεγαλύτερο του μέσου όρου και με ποσοστό που
αντιστοιχεί στο 4,4% του ΑΕγχΠ της Ένωσης - να
παρεμποδίζεται σημαντικά στην ανάπτυξή του.
Σκοπός της μελέτης ήταν να συμβάλει στη διαμόρφωση των νέων στρατηγικών της ΕΕ για την
υποστήριξη των τομέων του πολιτισμού και της
δημιουργίας, μέσω πρωτοβουλιών όπως ο μηχανισμός οικονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Αυτός ο
μηχανισμός εγγυήσεων, που θα τεθεί σε λειτουργία
από το 2016 και θα στοχεύει ειδικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα αναλαμβάνει μέρος
του κινδύνου από δάνεια που τους χορηγούνται
από τις τράπεζες. Το πρόγραμμα «Δημιουργική
Ευρώπη» θα διαθέσει πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις εγγυήσεις, οι

οποίες αναμένεται ότι θα αποφέρουν πάνω από
750 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομικά προσιτά
δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του
προγράμματος θα εξακολουθήσει να διατίθεται για
μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις (βλ. IP/13/1114).
Παράλληλα με τις εγγυήσεις, η Επιτροπή θα
υποστηρίξει πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση
των γνώσεων των δανειστών και δανειοληπτών
σχετικά με παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜΜΕ στους τομείς του
πολιτισμού και της δημιουργίας. Για παράδειγμα,
πολλοί δανειστές δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία
για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων με «άυλα περιουσιακά στοιχεία», όπως
είναι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι
τράπεζες δυσκολεύονται επίσης από την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τον τομέα. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού και της
δημιουργίας εμφανίζουν περιθώριο κέρδους και
ποσοστό φερεγγυότητας άνω του μέσου όρου,
σε σύγκριση με τη συνολική οικονομία. Για να γίνουν ευρύτερα γνωστές αυτές οι πληροφορίες, το
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίξει ένα καθεστώς για την κατάρτιση επαγγελματιών των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ
του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα χαρακτηρίζονται συχνά από έλλειψη επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων. Σε έρευνα που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, το 60%
των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν
επιχειρηματικό σχέδιο. Από το 26% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δεν αναζήτησαν εξωτερική
χρηματοδότηση τα τελευταία τρία χρόνια, το 39%
δήλωσε ότι το θεώρησε πολύ σύνθετο ή χρονοβόρο. Και σε αυτό το θέμα, από κοινού με το πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020
(IP/13/12), η Επιτροπή θα υποστηρίξει μέτρα για
τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των

επαγγελματιών του τομέα της δημιουργίας.
Στα μέτρα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συντονισμού και
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών ανάμεσα στα
κράτη μέλη, επιχειρηματικές συμβουλές σχετικά
με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προγράμματα πρόσβασης στην αγορά ή επενδυτικής ετοιμότητας του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου
«Enterprise Europe Network», και επιχειρηματική
κατάρτιση σπουδαστών ή επαγγελματιών μέσω
των «Συμμαχιών γνώσης» και των «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Erasmus +,
που θα προσφέρουν χρηματοδότηση για συμπράξεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ του δημιουργικού τομέα να αντλήσουν ευκολότερα ιδιωτικούς πόρους, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του
τομέα τους και να βελτιώσουν τη φήμη του ως
εστίας δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες:
Study on access to ﬁnance for cultural and creative
sectors
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημιουργική Ευρώπη
Creative Europe στο Facebook
Συζήτηση στο Twitter #CreativeEurope
Διαδικτυακός τόπος της Ανδρούλλας Βασιλείου
Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο
Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @
DennisAbbott
Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Έκθεση - Gastronomia/Horeca Cyprus 2014
14-17 Φεβρουαρίου 2014
Το ΚΕΒΕ, η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
(ΑΚΕΚ) η Arvani Investments και ο Σύνδεσμος
Αρχιμαγείρων Κύπρου ανακοινώνουν τη διοργάνωση της έκθεσης GASTRONOMIA / HORECA
CYPRUS 2014 η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 17 Φεβρουαρίου 2014 και η οποία θα
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ο σκοπός της Έκθεσης είναι να φέρει σε άμεση
επαφή τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του
ξενοδοχειακού τουριστικού και γενικότερα του
επισιτιστικού κλάδου της Κύπρου προβάλλοντας

εξειδικευμένο εξοπλισμό και τροφοδοσία στο γενικότερο χώρο της μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων και προώθησης των προϊόντων του κλάδου.
Η έκθεση θα απευθύνεται τόσο προς τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου όσο και
στο κοινό και θα διοργανωθεί στους χώρους της
ΑΚΕΚ καλύπτοντας πέραν των 3500τμ καθαρού
εκθεσιακού χώρου και καθιστώντας της σαν τη
μεγαλύτερη και πλέον επαγγελματική έκθεση του
ξενοδοχειακού και επισιτιστικού τομέα.
Αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτε-

ρικό δίδοντας την ευκαιρία για 4 μέρες οι επισκέπτες της GASTRONOMIA – HORECA 2014 να
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με ότι καινούργιο προϊόν υπάρχει σε σχέση με τη γαστρονομία, τη βιομηχανία και τις βιοτεχνίες τροφίμων
και ποτών και πολλά άλλα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί από μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου και θα δοθούν βραβεία στους
νικητές, επίσης θα οργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις που θα καταστήσουν την Έκθεση ιδιαίτερα ελκυστική στους επισκέπτες της.
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Επιτυχημένη εκδήλωση οργάνωσε
ο Σύνδεσμος Cyprus Oil & Gas Association
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στην Πύλη Αμμοχώστου στη
Λευκωσία δεξίωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Cyprus Oil & Gas
Association, o οποίος είναι συνδεδεμένος και λειτουργεί κάτω από την
αιγίδα του ΚΕΒΕ. Συνδιοργανωτές
ήταν το ΚΕΒΕ, και χορηγοί οι Χρυσός Χορηγός, η TOTAL και Ασημένιος και η KPMG.
Στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συμμετείχαν πολλοί Επιχειρηματίες, Πρέσβεις και Ξένοι Διπλωμάτες, οι οποίοι
επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το
Σύνδεσμο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν στην εκδήλωση ο κ. Φειδίας Πηλείδης Πρόεδρος ΚΕΒΕ, ο κ. Jean-Luc Porcheron
Γενικός Διευθυντής της TOTAL E& P
Cyprus, και o κ. Αντη Βαρωσιώτης.
Μίλησε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές
επιπτώσεις και στην εκμετάλλευση
του φυσικού μας πλούτου. Συνεχάρη Ο κ. Κασουλίδης σύνδεσμο και το
ΚΕΒΕ για τις πρωτοβουλίες του αυτού του είδους στον Ιδιωτικό Τομέα.
Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος τίμησε τον κ. Ιωάννη Κασουλίδη και τον
πρώην Υπουργό κ. Νίκο Ρολάνδη για
την προσφορά τους στον τομέα της
Ενέργειας.

Πρόοδος αλλά και περιθώρια βελτίωσης
στα μέτρα μείωσης διοικητικού φόρτου
Όπως είναι γνωστό το ΚΕΒΕ είναι υπέρμαχος της ανάγκης για συνεχή απλοποίηση / βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου
και από καιρό ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων υποβάλλοντας εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στην εκτελεστική
εξουσία αφού τα οφέλη τόσο για τις
επιχειρήσεις, την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων και γενικότερα την οικονομία είναι τεράστια. Για τους λόγους αυτούς καλωσόρισε τις εισηγήσεις της σχετικής μελέτης που ετοιμάστηκε από το
συμβουλευτικό οίκο KPMG στα πλαίσια
της δέσμευσης που ανέλαβε η Κυπριακή
Δημοκρατία απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20% μέχρι το τέλος του 2012. Η
υλοποίηση των εισηγήσεων ξεκίνησε τον
Αύγουστο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει
υλοποιηθεί αρκετός αριθμός εισηγήσεων
στους οκτώ τομείς εθνικής προτεραιότη-

τας που κάλυψε η μελέτη.
Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκε η οριζόντια εισήγηση που αφορούσε τη διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας για
προώθηση της χρήσης υφιστάμενων συστημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας που
προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες και
αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις επιχειρήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυ-

βέρνησης που λειτουργούν στο Διαδίκτυο
και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
αριθμό υπηρεσιών του δημοσίου τομέα),
ως επίσης και 21 κάθετες εισηγήσεις για
μείωση διοικητικού φόρτου που αφορούν καταχώρηση εγγράφων, καταβολή
τελών, υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κ.α. που έχουν
ήδη τεθεί σε εφαρμογή με νομοθετική ή

άλλης μορφής κάλυψης. Τις εισηγήσεις
μείωσης του διοικητικού φόρτου μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ
στο http://www.ccci.org.cy/wp-content/
uploads/2013/12/Circ-50.pdf.
Με βάση την υλοποίηση των πιο πάνω
εισηγήσεων επιτεύχθηκε μείωση του διοικητικού φόρτου γύρω στο 19%.
Διαπίστωση του Επιμελητηρίου είναι ότι
παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος
υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα και γι’ αυτό θα συνεχίσει
την πίεση/ενέργειες του προς όλες τις
κατευθύνσεις λόγω της μεγάλης σημασίας που πρέπει να συνεχίσει να αποδίδεται στο θέμα αυτό ιδιαίτερα λόγω της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης που
βιώνουμε και η οποία επιβάλλει τη με
κάθε τρόπο διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και των
ξένων επενδύσεων.
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Χορηγίες 575 εκατ. ευρώ σε ερευνητές στα μέσα της καριέρας τους
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε σήμερα
312 κορυφαίους επιστήμονες στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού για επιχορηγήσεις εδραίωσης. Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να
εδραιώσουν τις δικές τους ομάδες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις καλύτερες ιδέες τους. Τα σχέδια που επιλέγονται
περιλαμβάνουν: χρησιμοποίηση μιας γεωχημικής ωρολογιακής συσκευής για την πρόληψη ηφαιστειακών εκρήξεων,
διερεύνηση των αποτελεσμάτων της σκοτεινής ύλης και
της σκοτεινής ενέργειας στο πλαίσιο της θεωρίας της βαρύτητας, έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής ευθύνης
καθώς και της επικινδυνότητας σε καταστάσεις στις οποίες
ανατίθενται καθήκοντα σε ευφυή συστήματα, και διερεύνηση του ρόλου γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
στον εγκέφαλο των εμβρύων. Η συνολική χρηματοδότηση
γι’ αυτή την πρόσκληση ανέρχεται σε 575 εκατ. ευρώ, με
μέσο ύψος επιχορήγησης 1,84 εκατ. ευρώ, και μέγιστο χορηγούμενο ποσό 2,75 εκατ. ευρώ (περισσότερες πληροφορίες εδώ).
Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα
Γκέγκεν Κουίν δήλωσε τα εξής: «Οι ερευνητές αυτοί κάνουν
πρωτοποριακή έρευνα που θα βελτιώσει τις γνώσεις μας
και θα έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το ΕΣΕ τους
στηρίζει σε μια σημαντική στιγμή, όπου η χρηματοδότηση
είναι συχνά δύσκολη: όταν έχουν ανάγκη να προχωρήσουν
και να αναπτύξουν τη δική τους ερευνητική δραστηριότητα
και ομάδα.»
Το ΕΣΕ απευθύνεται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην
Ευρώπη. Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
χορηγούνται υποτροφίες σε ερευνητές 33 διαφορετικών
εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα σε 21 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εννιά από τα
ιδρύματα αυτά φιλοξενούν 5 υποτρόφους ή περισσότερους.
Όσον αφορά τα ιδρύματα υποδοχής, στις πρώτες θέσεις
βρίσκονται το ΗΒ (62), η Γερμανία (43) και η Γαλλία (42).
Υπάρχουν επίσης ερευνητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα
στις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, το
Ισραήλ, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη
Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την
Ιρλανδία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία
και τη Νορβηγία. Από πλευράς ιθαγένειας οι Γερμανοί (48
επιχορηγήσεις) και οι Ιταλοί (46) βρίσκονται στην κορυφή,

ακολουθούμενοι από τους Γάλλους, (33), τους Βρετανούς
(31) και τους Ολλανδούς (27). (δείτε στατιστικές εδώ)
Πάνω από 3600 προτάσεις υποβλήθηκαν σε αυτόν τον
πρώτο διαγωνισμό του ΕΣΕ για επιχορηγήσεις εδραίωσης.
Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των επιτυχόντων στην
παρούσα πρόσκληση (24 %) αυξήθηκε σε σύγκριση με την
ομάδα έμπειρων επιστημόνων που συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης
του 2012 (22,5 %). Η μέση ηλικία των επιλεγέντων ερευνητών είναι τα 39 έτη.
Περίπου το 45 % των ερευνητών που επελέγησαν δραστηριοποιούνται στον τομέα «Φυσικές επιστήμες και μηχανική»,
το 37 % στον τομέα «Βιολογικές επιστήμες» και σχεδόν το
19 % σε «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες». Επελέγησαν μέσω αξιολόγησης από 25 ομάδες επιστημόνων
ολκής από ολόκληρο τον κόσμο.
Ιστορικό
Λόγω της υποβολής ολοένα μεγαλύτερου αριθμού προτάσεων, το πρόγραμμα επιχορηγήσεων εκκίνησης του ΕΣΕ έχει
διαχωριστεί από το 2013 σε δύο σκέλη: επιχορηγήσεις εκκίνησης, που απευθύνονται σε ερευνητές με πείρα 2 έως 7
ετών μετά τη λήψη διδακτορικού τίτλου, και νέες επιχορηγήσεις εδραίωσης για ερευνητές, με πείρα 7 έως 12 ετών μετά
τη λήψη διδακτορικού τίτλου. Η προηγούμενη πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης (2012)
είχε δύο σκέλη («αρχάριων» και «έμπειρων» ερευνητών) που
αντιστοιχούσε στην τρέχουσα κατανομή. Η ζήτηση για τις
επιχορηγήσεις εδραίωσης αυξήθηκε κατά 46 % φέτος, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη ομάδα αιτούντων το 2012.
Συνοπτική παρουσίαση των επιχορηγήσεων εδραίωσης του
ΕΣΕ:
• Χορηγούνται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας και ηλικίας, με εμπειρία 7 έως 12 ετών μετά τη λήψη
διδακτορικού τίτλου, και με επιστημονική δραστηριότητα
που υπόσχεται πολλά.
• Βασίζονται σε μια απλή προσέγγιση: 1 ερευνητής, 1 ίδρυ-

μα υποδοχής, 1 σχέδιο, 1 κριτήριο επιλογής: αριστεία
• Το ίδρυμα υποδοχής πρέπει να βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας (κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ). Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες. Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση.
• Χρηματοδότηση: έως 2,75 εκατ. ευρώ ανά επιχορήγηση
έως και για 5 έτη
• Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται
μια φορά το χρόνο. Δείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων εδώ.
Οι επιχορηγήσεις στον τελευταίο αυτό διαγωνισμό θα δώσουν τη δυνατότητα στους επιλεγέντες επιστήμονες να
δημιουργήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, προσλαμβάνοντας περίπου 1100 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές ως μέλη της ομάδας ΕΣΕ. Οι επιχορηγήσεις του ΕΣΕ απευθύνονται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε
εθνικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν
στην Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που συστάθηκε το 2007
από την ΕΕ, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός χρηματοδοτικός
οργανισμός για έρευνα αιχμής. Από το 2007 έως το 2013,
στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ
για την έρευνα (ΠΠ 7), ο προϋπολογισμός του ΕΣΕ ανερχόταν σε 7,5 δισ. ευρώ. Στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο για την
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020), «Ορίζοντας 2020»,
το ΕΣΕ έχει σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό ύψους άνω
των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες
Παραδείγματα σχεδίων που έλαβαν χρηματοδότηση στο
πλαίσιο των επιχορηγήσεων εκκίνησης του ΕΣΕ
Στατιστικές για τον φετινό διαγωνισμό σχετικά με επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ
Κατάλογος όλων των επιλεγμένων ερευνητών ανά χώρα
ιδρύματος υποδοχής
Ιστότοπος του ΕΣΕ: http://erc.europa.eu
«Ορίζοντας
2020»:
http://ec.europa.eu/research/
horizon2020/
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @
ECSpokesScience
Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)

Παράταση του ωραρίου καταστημάτων
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014
Με διάταγμα του στις 31 Δεκεμβρίου το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε
την επέκταση του υφιστάμενου ωραρίου των καταστημάτων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Η Υπουργός κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου μετά τη λήξη της
συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι «η
αλλαγή του ωραρίου των καταστημάτων συνέβαλε
στην εργοδότηση 1800 εργαζομένων» οι οποίοι ήταν
στον κατάλογο ανέργων και ότι «Ο λόγος που αυτή
τη φορά η επέκταση του ωραρίου αφορά δύο μήνες
είναι, διότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση ώστε να μην απαιτούνται διατάγματα για τα ωράρια καταστημάτων. Οι

βασικοί άξονές του νομοσχεδίου είναι ότι θα πρέπει
να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και
των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της ανάγκης όπως μένουν ανοικτά τα
καταστήματα για να μπορούν να εργοδοτούνται όσοι
περισσότεροι γίνεται».
Η Υπουργός είπε ότι η διαμόρφωση του εν λόγω
νομοσχεδίου θα γίνει μετά από διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου είπε επίσης ότι κάποιοι εκ των 1800
εργοδοτουμένων εργάζονται κατά μέσο όρο πέραν
των 30 ωρών την εβδομάδα, ωστόσο, πρόσθεσε, «οι
περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι πλήρους απασχόλησης».
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Ο Οργανισμός Τυποποίησης ζητά την
απόσυρση εναρμονισμένων προτύπων
Ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης
αναφέρει:
Μετά από συνεδρία του Τεχνικού του Συμβουλίου BT/
TCMG στις 12/12/2013, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Τυποποίησης (CEN), αποφάσισε ότι απαιτείται η άμεση απόσυρση των
7 πιο κάτω εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων έκδοσης 2013, λόγω
ανάγκης διορθώσεων κενών και τεχνικών αλλαγών.
Τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν θα επιλυθούν
το συντομότερο δυνατό και χωρίς χρονοτριβή από τη
Γραμματεία της CEN σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 154 – Aggregates
η οποία έκδωσε τα πρότυπα.

CYS EN 12620:2013
CYS EN 13043:2013

Aggregates for concrete
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airﬁelds and
other trafficked areas
CYS EN 16236:2013 Evaluation of conformity of aggregates - Initial Type Testing and Factory Production
Control
CYS EN 13139:2013 Aggregates for mortar
CYS EN 13242:2013 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering
work and road construction
CYS EN 13383-1:2013 Armourstone - Part 1: Speciﬁcation
CYS EN 13450:2013 Aggregates for railway ballast
Μέχρι τότε, επανέρχονται σε ισχύ οι προηγούμε- ες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νες εκδόσεις των προτύπων (έκδοση 2002).
να επικοινωνούν με το Κέντρο Πληροφόρησης
και Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 22 411413/22
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρει- 411414.

΄Ελεγχος από 1.3.2014 της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων που διατίθενται προς πώληση ή εκμίσθωση
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ενέργειας
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
& Τουρισμού, από την 1η Μαρτίου 2014 θα αρχίσει
εκστρατεία ελέγχου εφαρμογής των προνοιών των
άρθρων 6 και 8 του Νόμου περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.
1. Το άρθρο 6 του Νόμου προνοεί μεταξύ άλλων ότι
ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
μεριμνά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου:
Α. για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται
προς πώληση ή/και πωλούνται,
Β. για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται
προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο
ενοικιαστή.
Η πιο πάνω πρόνοια ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την έκτασης του ΠΕΑ σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.
2010 για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και
ση της παράβασης.
από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τα υπόλοιπα κτίρια. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η αρμόδια αρχή
2. Το άρθρο 8 του Νόμου προνοεί ότι, όταν διατίθενται
(Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωπρος πώληση ή εκμίσθωση, κτίρια ή κτιριακές μοΤουρισμού) έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό νείτε με τον κ. Ν. Χατζηνικολάου της Υπηρεσίας Ενέρνάδες που έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόπρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €30,000 ανάλογα γειας στο τηλ: 22409396.
δοσης, δηλώνεται η κατηγορία ενεργειακής απόδο-

Από 1.1.2014 σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί
για αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος Τελωνείων
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
με αριθμό L354 ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2013,
ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά
προϊόντα.
Στο παράρτημα I του Κανονισμού, αναγράφονται
τα προϊόντα με των κωδικό ΣΟ και κωδικό TARIC,
η περιγραφή, ο αύξων αριθμός ποσόστωσης, ο

όγκος, η περίοδος ισχύος και ο συντελεστής δασμού της ποσόστωσης. Οι νομικές διατάξεις που
διέπουν τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας
εμπεριέχονται στα άρθρα 308 (α) έως 308 (γ) του
Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Σε περίπτωση διεκδίκησης αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης, της οποίας ο όγκος εκφράζεται
σε άλλη μονάδα μέτρησης εκτός του βάρους σε
τόνους ή χιλιόγραμμα και εκτός της αξίας, κατά
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που

αναφέρονται στο παράρτημα και για τα οποία δεν
ορίζεται συμπληρωματική μονάδα στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, θα πρέπει να δηλώνεται στη
‘’θέση 41: συμπληρωματικές μονάδες’’ του Ενιαίου
Διοικητικού Εγγράφου, η ακριβής ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων με τη χρήση της αντίστοιχης
μονάδας μέτρησης του όγκου ποσόστωσης, όπως
ορίζεται στο παράρτημα.
Ο παρών κανονισμός, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 7/2010, βρίσκεται σε εφαρμογή
από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Αποτελεσματικότερη τουριστική πολιτική
ζητά η Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΔΙΞΕ
«Απώτερος στόχος των επαγγελματιών του τουρισμού παραμένει η αιχμική βελτίωση του τομέα. Σε αυτό το
πλαίσιο αποτυπώνεται Μανιφέστο
Εφτά Αξιώσεων προς τους φορείς,
καθότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην καθήλωση του τουρισμού
καταλογίζεται στους συστημικούς
και δανειοδοτικούς φορείς.»
Τόνισε τα πιο πάνω ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΥΔΙΞΕ κος Πόλυς Καλλής
στην ομιλία του στην ετήσια Γ.Σ. του
Συνδέσμου στο ξενοδοχείο HILTON
PARK, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.
Αφού άσκησε την πρέπουσα αυτοκριτική οροθέτησε εκ νέου το διπλό
ρόλο των επαγγελματιών. Κύριος
τομέας ευθύνης, είπε παραμένει η
άψογη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα απαιτείται να καθοδηγηθεί και να ασκηθεί
εποικοδομητικός έλεγχος στα τεκταινόμενα.
Τονίστηκε η υποχρέωση, «ως επαγγελματίες, να αξιώσουμε από κράτος
και φορείς να πάψουν να αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως πάρεργο».
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του
ΠΑΣΥΔΙΞΕ, κατάθεσε επιγραμματικά
«Μανιφέστο εφτά αξιώσεων για τουριστική διεκδικητικότητα» έναντι της
παραμέλησης, της ημιτέλειας και
της αναποτελεσματικότητας.
Μανιφέστο Εφτά Αξιώσεων
«1ον:
Αξιούμεν Προνομιακή Μεταχείριση του Τουρισμού στην
Εκτελεστική Εξουσία
2ον: Αξιούμεν Επαρκή Συμμετοχή
των Επαγγελματιών στην Εποπτική Αρχή
3ον: Αξιούμεν Εξορθολογισμό της
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
4ον: Αξιούμεν Διευρυμένη Επιστημονικότητα και Καθιέρωση
Υψηλών Προτύπων για να
καταστεί ο εθνικός τουρισμός
ασυναγώνιστος.
5ον: Αξιούμεν Τερματισμό του Ετερο-χρονισμού και των Ημιμέτρων σε Ζωτικά Ζητήματα

Τουρισμού
6ον: Αξιούμεν Βελτίωση Απασχόλησης, Εργοδοσίας και Εργοδότησης. Η μέτρια εργοδοσία
είναι εξίσου βλαβερή όσο και
οι μέτριοι εργαζόμενοι.
7ον: Αξιούμεν Θετική Μετατόπιση
Παραδείγ-ματος στην Νοοτροπία Διακυβέρνησης»
«Ο κ. Καλλής υπογράμμισε πως η
υλοποίηση των 7 Αξιώσεων αποτελεί
την απαρχή για αλλαγή και πρόοδο,
θέτοντας γερές βάσεις για ευοίωνο
και αισιόδοξο μέλλον για την ολότητα του τουρισμού.»

Σε χαιρετισμούς τους στη Γενική
Συνέλευση ο Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο
Πρόεδρος του ΚΟΤ κ. Κώστας Καδής και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.
Φειδίας Πηλείδης, εξέφρασαν ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του Συνδέσμου για συνεχή αναβάθμιση ποιοτικού τουρισμού και διαβεβαίωσαν
για τη συνεχή στήριξη τους.
Αφιερώματα και Βραβεύσεις
Τουρισμού 2013
Η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε

με την απονομή των Ετήσιων Βραβείων. Προηγήθηκε αφιέρωμα στον
Πέτρο Κοντοπύργο, δάσκαλο του
κλάδου, για την συμπλήρωση πέντε
χρόνων από τον θάνατο του.
Τα Βραβεία 2013 απονεμήθηκαν
ως εξής:
«Προσωπικότητα Φιλοξενίας 2013»
ψηφίστηκε o κος Σώτος Ν. Στεφάνου, και
«Προσωπικότητα Τουρισμού», για
την διαχρονική προσφορά στον
τουρισμό της Κύπρου, αναδείχθηκε ο κος Χάινριχ Σιέλλερ (Heinrich
Schoeller, Columbia Hotels)

3ο Φόρουμ Μικρομεσαίων 13-15 Μαρτίου στο Βουκουρέστι
Στις 13-15 Μαρτίου 2014 διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο στο Βουκουρέστι το
3ο Φόρουμ για Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες ταυτόχρονα με τη Διεθνή Τουριστική
΄Εκθεση και την Ρουμάνικη Ναυτική ΄Εκθεση.
Το Φόρουμ το οποίο τελεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας της Ρουμανίας απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ενημέρωση και
διευκόλυνση τους για το κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, τις διαδικασίας

χρηματοδότησης και τις ευκολίες προαγωγής καινοτομίας.
Πληροφορίες:
Mrs Laura Iordache
Tel. 40-758053134, Fax. 40-21-2077070, E-mail:imm@romexpo.ro, http://www.
imm-expo.ro
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ΑΝΑΔ: Nέα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης α’ εξαμήνου 2014
Νέες ευκαιρίες προσφέρει η ΑνΑΔ για συμμετοχή
18.000 εργοδοτουμένων σε προγράμματα κατάρτισης μέσα στο Α’ Εξάμηνο του 2014, με υπολογιζόμενη δαπάνη €6,2 εκ.
Τον Δεκέμβριο 2013 η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα
εφαρμοστούν από ιδρύματα/οργανισμούς κατάρτισης μέσα στο Α’ Εξάμηνο 2014.
Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα προτεραιότητας, που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από
επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και, από την άλλη,
στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας
και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται σε θέματα όπως: αποτελεσματική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά,
νέες τεχνολογίες, πράσινες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας,
ασφάλεια και υγεία και εξειδικευμένες δεξιότητες
στα διάφορα επαγγέλματα.
Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει
σήμερα η Κύπρος, τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας και στην παραγωγική
αξιοποίησή τους για βελτίωση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας.
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
(i) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης – Συνήθη
Τα προγράμματα εφαρμόζονται από ιδρύματα/ οργανισμούς κατάρτισης και επιχορηγούνται από την
ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή – δια βίου
- κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε τομείς
προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών των επιχειρή-

σεων/ οργανισμών τους.
Εγκρίθηκαν 611 προγράμματα για συμμετοχή 15.200
ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €4,5 εκ.
(ii) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/
οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως
σε διευθυντικό και σε επιστημονικό προσωπικό, σε
εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα που αποτελούν
σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του
τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με διεθνή πείρα και

περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος.
Εγκρίθηκαν 30 προγράμματα για συμμετοχή 800
ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,4 εκ.
(iii) Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν
με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που
οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική
τους ιδιότητα.
Εγκρίθηκαν 71 προγράμματα για συμμετοχή 2.000
ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,3
εκ.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.
anad.org.cy, στην οποία αναφέρονται και τα στοιχεία για επικοινωνία με το κάθε ίδρυμα/ οργανισμό
κατάρτισης.

Ουσιαστική διαφοροποίηση από τον Έφορο
στη διαδικασία Εγγραφής νέων Εταιρειών
Από τις 2 Ιανουαρίου 2014 το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επίσημου παραλήπτη έχει
προχωρήσει σε ουσιαστική διαφοροποίηση που
αφορά τη διαδικασία εγγραφής νέων εταιρειών
και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος
του Εφόρου στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται λάθη στα έγγραφα που υποβλήθηκαν
στο γραφείο του Εφόρου τα έγγραφα αυτά
θα αποστέλλονται πίσω στους αιτητές ή θα
τοποθετούνται στους φακέλους των αιτητών
στο αρχείο του Τμήματος χωρίς οποιαδήποτε
τηλεφωνική ειδοποίηση στους αιτητές ή τους
αντιπροσώπους τους.

Από την ίδια ημερομηνία δεν είναι πλέον δυνατή η διόρθωση ή/και συμπλήρωση των εγγράφων και απαιτείται πλέον όπως τα διορθωμένα
ή συμπληρωμένα έγγραφα καταχωρούνται εκ
νέου στο Ταμείο του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά ανάλογα με την περίπτωση.
Το ΚΕΒΕ, μετά από αυτή τη διαφοροποίηση
της διαδικασίας στο Τμήμα του Εφόρου εφιστά
την προσοχή στην υποβολή όλων των απαραίτητων και σωστών στοιχείων στα έγγραφα
που καταχωρούνται ώστε να αποφεύγονται
καθυστερήσεις στην εγγραφή νέων εταιρειών ή
άλλες ανάγκες.
Η νέα διαδικασία καλύπτει και την υποβο-

λή εγγράφων 2014 για την εγγραφή Νέων
Συνεταιρισμών/Εμπορικών Επωνυμιών και
Ευρωπαϊκών Εταιρειών, όπως και έγγραφα
που υποβάλλονται για οποιασδήποτε μορφής
αλλαγή στα στοιχεία εγγεγραμμένης εταιρείας
η άλλου οργανισμού.
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη υπενθυμίζει ότι ήδη παρέχεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης της
μεγάλης πλειοψηφίας των εγγράφων εταιρειών
τα οποία διεκπεραιώνονται πολύ συντομότερα
από τις άλλες αιτήσεις.
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Από την υπογραφή διμερών
συμφωνιών
Κύπρου-Κατάρ

Προτάσεις για επενδύσεις από
το Κατάρ έφερε το ΚΕΒΕ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Το ΚΕΒΕ, σε πλήρη σνεργασία με την κυβέρνηση, θα κωδικοποιήσει όλες αυτές τις προτάσεις και θα τις παρουσιάσει στις επιχειρήσεις
μέλη του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ.
Μάριος Τσιακκής χαρακτήρισε πολύ αποδοτικές τις επαφές στο
Κατάρ και επισήμανε,
ότι πολύ σύντομα το
ενδιαφέρον του Κατάρ
για επενδύσεις στην
Κύπρο αναμένεται να
προσλάβει πρακτικό
περιεχόμενο,
αφού
αποστολή του θα έρθει
στην χώρα μας.
Στην Κύπρο θα βρεθεί
τις επόμενες μέρες αντιπροσωπεία του Κατάρ
η οποία θα διερευνήσει στην πράξη την πιθανότητα επιχειρηματικών δραστηριοποιήσεων του
Εμιράτου στο νησί.
Από την Ντόχα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Χρίστος Στυλιανίδης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα το Κατάρ θα κάνει πράξη το ενδιαφέρον για επενδυτικές δραστηριότητες στην
Κύπρο.
Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το ενδιαφέρον του Εμιράτου «αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι ήδη δοθεί εντολή από πλευράς του
Εμίρη του Κατάρ στην Αρχή Επενδύσεων και

σε άλλους τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες
του Εμιράτου όπως τις επόμενες βδομάδες
αποστολή έρθει στην Κύπρο και διερευνήσει
πιθανότητα επενδύσεων» είπε ο κ. Στυλιανίδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος
δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες ερωτηθείς σχετικά δεν
απέκλεισε το ενδιαφέρον του Εμιράτου να τραβήξουν
και οι αποκρατικοποιήσεις που θα
γίνουν.
«Και για το θέμα
των αποκρατικοποιήσεων υπήρξε
ενδιαφέρον.
Δεν
μπορεί τώρα να
λεχθεί κάτι συγκεκριμένο, διότι θα έχουμε επίσκεψη από συγκεκριμένη ομάδα του Κατάρ
στην Κύπρο για να διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα και όλες τις πιθανότητες». Πέρα από
την αναζήτηση επενδυτών η επίσκεψη του
προέδρου της Δημοκρατίας επικεντρώνεται
και σε μια εξίσου σημαντική διάσταση αυτή της
προώθησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
κυπριακών εταιρειών στην περιοχή του περσικού κόλπου και ειδικά στο Κατάρ.
Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης από την παρουσία Κυπριακών εταιρειών στην περιοχή
δημιουργούνται θέσεις εργασίας για Κύπριους
επιστήμονες.
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Υπογραφή διακρατικής
Συμφωνίας - Μνημονίων
Συναντίληψης με Κατάρ
Ενδιαφέρον από την Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ
για νέα επενδυτικά προγράμματα στην Κύπρο
Σειρά διακρατικών συμφωνιών για συνεργασία της Κύπρου με το
Κατάρ στους τομείς της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της αφαλάτωσης και διαχείρισης υδάτων, υπεγράφησαν κατά την επίσημη
επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο
εμιράτο.
Η επίσημη τελετή υποδοχής έγινε στο Παλάτι στην Ντόχα.
Τον Πρόεδρο Αναστασιάδη υποδέχθηκε ο Εμίρης του Κατάρ Αλ
Θάνι.
Μετά την κατ ιδίαν συνάντηση που είχαν, παρακάθησαν σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Ακολουθως έγινε η υπογραφή των διακρατικών συμφωνιών.
Επίσημο γεύμα από τον Εμίρη του Κατάρ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθησε σε επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Εμίρης του Κατάρ και
ακολούθως επισκέφθηκε το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
Αργότερα θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Ισλαμικής Τράπεζας του Κατάρ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του
παρέστησαν σε δεξίωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ντόχα, το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρου-Κατάρ.
Τον Πρόεδρο Αναστασιάδη συνόδευσαν υπουργοί και επιχειρηματίες-μέλη του ΚΕΒΕ.
Ενδιαφέρον από Κατάρ για νέα επενδυτικά προγράμματα
Ενδιαφέρον για νέα επενδυτικά προγράμματα στην Κύπρο έχει επιδείξει η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ.
Αυτό διεφάνη κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης στην Αρχή επενδύσεων του Κατάρ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είχε κατ ιδίαν συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αρχής και ακολούθως συνάντηση με το συμβούλιο.
Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, Γεωργίας Νίκος
Κουγιάλης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης.
Στη συνάντηση εκπρόσωποι της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ ζήτησαν λεπτομέρειες για διάφορα προγράμματα μεταξύ των οποίων
η κατασκευή μαρίνων και γηπέδων γκόλφ.

Η FIABCI-Κύπρου συντονίζεται με το ΥΠΕΞ
για την αναβάθμισή της σε πολυεθνικό τμήμα
Οι προσπάθειες αναβάθμισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας FIABCI
(Τμήμα Κύπρου) σε «Πολυεθνικό Τμήμα Μεσογείου
και Μέσης Ανατολής» της FIABCI International, βρέθηκαν στο επίκεντρο χωριστών συναντήσεων που
είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λάκης Τοφαρίδης με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με
ανώτερους λειτουργούς του Υπουργείου. H FIABCIΚύπρου έλαβε πρόσφατα την κατ’ αρχήν έγκριση της
FIABCI-International για να μετατραπεί σε Πολυεθνικό
Τμήμα και έχει στη διάθεσή της όλο το 2014 για να
παρουσιάσει ολοκληρωμένο πλάνο και να υλοποιήσει
τη σχετική πρόταση που η ίδια υπέβαλε στη FIABCIInternational. Η αντιπροσωπεία της FIABCI-Κύπρου
ενημέρωσε το Υπουργείο για τις προοπτικές που θα
δημιουργήσει μια τέτοια εξέλιξη και ζήτησε τη στενή
συνεργασία του Υπουργείου. Τόσο ο κ. Κασουλίδης
όσο και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών

επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και δήλωσαν πρόθυμοι
να συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλλει η
FIABCI-Κύπρου για αναβάθμιση. Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει
η FIABCI στην κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη της
αγοράς ακινήτων και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα. Στόχος της επιδιωκόμενης αναβάθμισης της
FIABCI-Κύπρου είναι η διεύρυνση των σχέσεων και
συνεργασιών της Κύπρου με την ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας η οποία θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην FIABCI-International,
καθώς και η δημιουργία ενός οικονομικά εύρωστου
πολυεθνικού Τμήματος με σκοπό τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών και σχέσεων μεταξύ των μελών
του. Στη συνάντηση με τους ανώτερους λειτουργούς του ΥΠΕΞ, συμμετείχαν εκ μέρους της FIABCIΚύπρου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Τάσος Σταύρου, Γιάννης Αντωνίου και Άθως Τοφαρίδης.

Σχετικά με την FIABCI
Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI) προωθεί τη συνεργασία και δικτύωση επαγγελματιών του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο,
χωρίς να εμπλέκεται σε πολιτικές διεργασίες. Διαθέτει τοπικά τμήματα σε 48 χώρες μεταξύ των οποίων
και η Κύπρος, ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας από
το 1976. Τα τακτικά μέλη της (ιδιώτες και εταιρείες)
υπερβαίνουν τις 3,500, ενώ μέλη της είναι επίσης
ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί σύνδεσμοι οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν γύρω στα δύο εκατομμύρια επαγγελματίες, καθιστώντας την FIABCI τον πλέον αντιπροσωπευτικό οργανισμό της κτηματικής βιομηχανίας παγκοσμίως. Η FIABCI αντιπροσωπεύεται στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως σύμβουλος στο
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC). Η
FIABCI αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση
θέτοντας ως στόχο την άριστη κατάρτιση όσων επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο.
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Γενική Συνέλευση Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου

Η προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό ενισχύει
τον τουρισμό υγείας και την οικονομία
«Η προσέλευση ασθενών από το εξωτερικό πέραν των οικονομικών ωφελημάτων, αναντίρρητα,
δημιουργεί δυνατότητες απεξάρτησης από την
Κυπριακή Οικονομία». Αυτά τονίσθηκαν μεταξύ
άλλων στη Γενική Συνέλευση των μελών του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου που
πραγματοποιήθηκε στo συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία στις 16.01.2014.
Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν ο Υπουργός
Υγείας Δρ. Πέτρος Πετρίδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής και η Διευθύντρια Τουρισμού του ΚΟΤ κα. Αννίτα Δημητριάδου. Παρευρέθηκαν επίσης εκτός από τα μέλη
του Συνδέσμου παράγοντες του τουρισμού, της
υγείας και γενικότερα του οικονομικού τομέα της
Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Πόλυς Γεωργιάδης προέβη σε παρουσίαση των δράσεων του
Φορέα κατά το 2013 και κάλεσε το Κράτος όπως
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του βοηθώντας έτσι
τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην ανάπτυξη της υποδομής όσο και στην απόκτηση αξιοπιστίας της
Κύπρου διεθνώς. Τόνισε ότι «Αναμένουμε ότι το
κράτος θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή
και θα καταρτιστούν σχέδια συνεργασίας του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα βασισθούν
πάνω σε γερές βάσεις για ορθολογιστική ανάπτυξή τους στον τομέα της υγείας του τόπου μας».
Σημείωσε ότι το 2013 ήταν δύσκολη χρονιά για
όλους, υπερθεματίζοντας όμως ότι για αυτό ακριβώς το λόγο «αποδεικνύεται η ανάγκη για απεξάρτηση από την μικρή κυπριακή οικονομία και
τον κύπριο ασθενή».
Επιπρόσθετα τόνισε ότι «η Κύπρος θα πρέπει
να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα σαν προο-

ρισμός τουρισμού υγείας και θα πρέπει να επιβιώσει στο σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει και
συνέχισε «Παρά το γεγονός ότι σήμερα η Κύπρος
διαθέτει αναπτυγμένη τουριστική υποδομή και
σύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες αυτό δεν αρκεί. Παρόμοιες εγκαταστάσεις και υποδομές διαθέτουν και οι ανταγωνιστές μας και ιδιαίτερα νέοι
και αναδυόμενοι προορισμοί με νέα δυναμική».
Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων άπτεται στην
προώθηση νέων τομών και πρωτοβουλιών, που
θα βοηθήσουν τους κύπριους επιχειρηματίες να
ολοκληρώσουν τα διάφορα αναπτυξιακά τους
έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την υποδομή
μας με σύγχρονες μονάδες αποκατάστασης και
ευεξίας ασθενών, με εξειδικευμένες νοσηλευτικές
μονάδες όπως είναι για παράδειγμα το σανατόριο
της Κυπερούντας, αλλά και ο ευρύτερος χώρος
των ορεινών θερέτρων που προσφέρουν ιδανικές
συνθήκες σε άτομα με άσμα και άλλες ασθενείς».

Κλείνοντας ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας για Διασυνοριακή περίθαλψη, γεγονός
που «επιτρέπει (κάτω από προϋποθέσεις) τη διακίνηση ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 450
εκατομμυρίων. Μια αγορά από την οποία η Κύπρος πρέπει και μπορεί να πάρει μερίδιο».
Επίτιμα μέλη ανακηρύχτηκαν οι πρώην Πρόεδροι
του Φορέα Υγείας Δρ. Νίκος Μαρουδιάς και Δρ.
Γιώργος Κυριακίδης.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Κύριος Jeff Coxon
(Education and Engagement Manager) του Παγκόσμιου Οργανισμού για τον Ιατρικό Τουρισμό
(MTA) ο οποίος κατά την παρουσίαση του ανέπτυξε τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές του
τομέα προβάλλοντας παράλληλα βέλτιστες τακτικές ενδυνάμωσης του προϊόντος.
Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα: www.cyhealthservices.com

Kόψιμο της
βασιλόπιττας
του ΣΕΑΚ
Στα πλαίσια της γιορτής
της Πρωτοχρονιάς το Δ.Σ
του Συνδέσμου Εμπορικών
Αντιπροσώπων Κύπρου,
συναντήθηκαν σε εορταστική
εκδήλωση αντάλλαξαν τις
καθιερωμένες ευχές και έκοψαν
τη βασιλόπιττα.
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Προγράμματα ΚΕΒΕ για την Εργατική Νομοθεσία
Επιχειρηματίες – Εργοδότες,
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του ΚΕΒΕ διοργανώνει σε συνεργασία με τα ΕΒΕ Λευκωσίας, Λεμεσού και τη Μονάδα Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου το
πρωτοποριακό και καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στο κτήριο του
ΕΒΕ στις 13 Φεβρουαρίου και στη
Λευκωσία στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στις 20 Φεβρουαρίου.
Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου
είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την ικανότητα να εφαρμόσουν ορθά την εργατική νομοθεσία με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στους
χώρους εργασίας γεγονός που θα
συμβάλει στην ομαλή λειτουργία
των επιχειρήσεων τους.
Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την ενημέρωση των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις υφιστάμενες πρόνοιες καθώς και τις
νέες τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τερματισμού Απασχολήσεως, της διατήρησης
και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτούμενων σε περίπτωση Μεταβίβασης Επιχείρησης, ή Τμήμα Επιχείρησης και της
Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί, από άποψη θεματολογίας,
την προσπάθεια του Επιμελητηρίου να ανταποκριθεί στις ανάγκες

• Ενημερωθείτε σωστά για το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων που περιλαμβάνει
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, τις πρόσφατες τροποποιήσεις
καθώς επίσης και τις παροχές με ιδιαίτερη έμφαση στις Συντάξεις και πως
υπολογίζονται
• Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της
Νομοθεσίας για τον τερματισμό της Απασχόλησης μέσα και από τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
• Ενημερωθείτε για τους Νόμους για διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των
Εργοδοτούμενων σε περίπτωση Μεταβίβασης Επιχείρησης, Εγκατάστασης, Τμήμα
Επιχείρησης ή Εγκατάστασης
• Ενημερωθείτε για το Νόμο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που
περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις εργοδοτών, εργοδοτουμένων, τη γραπτή εκτίμηση
κινδύνου και σύστημα διαχείρισης κινδύνων τις πρώτες βοήθειες και εκκένωση χώρων
εργασίας
• Γνωρίστε τις βασικές πρόνοιες του Νόμου για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων το χρόνο εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης,
εργασία κατά βάρδιες και μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν
τα κριτήρια της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

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 και θέματα ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις
τους.

Aρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
∆υναμικού
Κύπρου

Εγγύηση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί το γεγονός
ότι σ’ αυτό θα διδάξουν πρώην ανώτερα στελέχη του Τμήματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στελέχη του αντίστοιχου Τμήματος του
ΚΕΒΕ τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις Τριμερείς Επιτροπές στις οποίες συζητούνται όλα
τα θέματα εργασιακού περιεχομένου. 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 ΚΕΒΕ
θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Περισσότερες
πληροφορίες
από τον Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ στο τηλέφωνο
22889880.

ΣΚΕΚ: Προοπτικές της Κυπριακής Κτηματαγοράς
Μαρίνος Κυναιγείρου : Πρόεδρος Συνδέσμου
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Λάρνακας / Αμμοχώστου και
Δημοπράτης Κτηματολογίου
Μειωμένο το ρίσκο μιας απότομης αρνητικής μεταβολής
στις τιμές των ακινήτων προβλέπει ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) για το 2014.
Παρότι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, σε συνδυασμό με τα μέτρα που πάρθηκαν στον τραπεζικό τομέα
και τα αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού, παρεμποδίζουν επενδυτές, Κύπριους και μη, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων, εντούτοις, οι προβλέψεις για
τις τιμές των ακινήτων δεν προνοούν περαιτέρω μείωση
για το 2014.
Αξιολογώντας το πρώτο εννεάμηνο του 2013 καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις στις τιμές των ακινήτων
παγκύπρια. Οι αποφάσεις του Eurogroup στις 15 και 27
Μαρτίου 2013 για το κούρεμα των καταθετών των δύο
μεγάλων τραπεζών στην Κύπρο, το κλείσιμο της Λαϊκής
Τράπεζας και οι σημαντικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν
στις κυπριακές τράπεζες, επηρέασαν την κυπριακή οικονομία και καταγράφηκε αύξηση της ανεργίας. Η αβε-

βαιότητα που προκλήθηκε συνεχίζεται μέχρι και σήμερα,
αφού η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Eurogroup.
Λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου
από το καθεστώς εξυγίανσης και την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, κινήσεις υπέρ της
ανάκτησης της εμπιστοσύνης προς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, θεωρούμε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να
είναι σημαντικός ανταγωνιστής στην παροχή υπηρεσιών
διατηρώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχε και
στο παρελθόν. Η πιστή εφαρμογή του Μνημονίου κατάφερε να ορθοποδήσει τη χώρα μας σε σημαντικό βαθμό
με αποτέλεσμα σήμερα οι ξένοι επενδυτές να θεωρούν
ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο ευνοούν τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Το μεγάλο ενδιαφέρον από Ρώσους και Κινέζους επενδυτές, οι εξελίξει στο φυσικό αέριο, η αναμενόμενη δημιουργία καζίνο, η μείωση των επιτοκίων και η μείωση
τιμών στα ακίνητα σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο
νομοθετικό σχέδιο για την κυπριακή κτηματαγορά θα φέρει τις προοπτικές και την αναζωπύρωση στα ακίνητα για
το 2014. Ο ΣΚΕΚ τονίζει ότι τώρα το κράτος θα πρέπει
να αναλάβει δράση για προώθηση της κυπριακής κτημα-

ταγοράς και χαρακτηριστικά να τεθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για σωστό συντονισμό των επενδύσεων στην
Κύπρο από Ρώσους και Κινέζους επενδυτές με όλες τις
υπηρεσίες του δημοσίου που εμπλέκονται στην διαδικασία. Ο ΣΚΕΚ ζητά για ακόμα μία φορά από την κυβέρνηση την διαφοροποίηση της ταχείας άδειας παραμονής , έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην αγορά ακινήτων,
μετατρέποντας από λόγια σε πράξη το ήδη αυξημένο
ενδιαφέρον από υπηκόους τρίτων χωρών. Ο ΣΚΕΚ επαναφέρει την εισήγησή του στην κυβέρνηση για 0% μεταβιβαστικά τέλη για όλα τα ακίνητα και όχι μόνο σε αυτά
που υπάγονται στο φπα. Αλλαγή η οποία θα βοηθήσει
την αγορά και θα δημιουργήσει κινητικότητα στον κλάδο.
Από πλευράς του, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να προσαρμοστεί με τον κανόνα προσφοράς και ζήτησης ρυθμίζοντας τις τιμές των ακινήτων βάση του κανόνα αυτού.
Η λογική που επικρατεί και κλειδώνει τις τιμές σε δεδομένα περασμένων ετών δεν πρόκειται να έχει ουσιαστικό
αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους περιμένουν
γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στα παλιά δεδομένα.
Οι τιμές των ακινήτων θα πρέπει να προσαρμοστούν και
από τους τελευταίους που αντιστέκονται στα νέα δεδομένα, ώστε να αρχίσει επιτέλους να κινείται η αγορά.
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Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
για εισαγωγές από την Κύπρο
AUSTRIA
PROCHEMA HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.
Contact Person: Mr Edmund Salzer
Business Unit Agro, Ateliergasse 1,
A-1220 Vienna, Mobile:43-6645265510,
Fax. 43-1-2034041-20, E-mail:Edmund.
Salzer@prochema.com, http://www.
prochema.com
Potato protein

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

SRI LANKA
SAW ENGINEERING (PVT) LTD
Contact Person: Ms Lakshmi Wĳenayake
No. 52, Makola North, Makola,
Kiribathgoda, Sri Lanka, Tel. 9411-2908366, Fax. 94-11-2908376,
E-mail:athula@sawengineering.co, http://
www.sawengineering.com
Copper items, lightning protection
materials & accessories

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

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
BANGLADESH
ASM ZAHED
Zatex Collection, Shatabdi Heaven, Flat-B/4 (4th
Floor) 374, Senpara Parbata, Kafrul, Dhaka1216,
Tel. 880-28333286, E-mail:shahiexport@yahoo.
com
Readymade garments
FINLAND
GK IMPEX
Keilasatama 5 FL-02151 Espoo Finland, Tel.
3581039511, Fax. 358-103951955,
E-mail:gkimpex10@gmail.com
Pulses & beans and dry fruits (groundnuts,
cashews, walnuts, almonds) and soybean meal
GREECE

Industrial/institutional & household cleaning
products
DIP-TECH
Contact Person: Mr Niv Raz
Tel. 00972-9-7908400, Fax. 00972-9-7908440,
E-mail:nivr@dip-tech.com, http://www.dip-tech.
com
Digital in-grlass printing solutions using ceramic
inks for building facades, windows and interior
elements
PRI-CHEN
Contac Person: Mr Ali Assali
Tel. 00972-4-6356916, Fax. 00972-4-6356916,
Fax. 00972-4-6352766,
E-mail:prihen@walla.com,
Canned & processed vegetables

FROOT DELICACIES
Αθανάσιος Α. Βασιλόπουλος & Σία Ο.Ε.
Εισαγωγές Εξαγωγές Μολιερού 8, 14452,
Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ. 210-2852284, 6,7,
E-mail:atva@otenet.gr, info@atva.gr, http://www.
frootdelicacies.com
Μαρμελάδες & γλυκά κουταλιού από 100%
φρέσκα φρούτα Ελληνικής σοδειάς χωρίς
συντηρητικά
ICE GALLERY
Δρ. Βόγλης Γ. Σπύρος, http://www.icegallery.biz,
icegallery.gr,
E-mail:spiro@icegallery.gr, Τηλ.
00306945998358, Φαξ. 0030-210-9829876
Υψηλής ποιότητας γλυπτά από πάγο
ISRAEL
CHIMTAL
Contact Person:Mr natan Zilber
Tel. 00972-4-9990504, Fax 00972-4-8384720,
E-mail:chimtall@gmail.com,
http://www.chimtal.co.il,

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

http://www.teraplast.ro
PVC pipes (polyvinyl chloride) PP pipes
(polyethylene or polypropylene) joinery proﬁles,
granules (plasticized and rigid), PVC windows and
doors, aluminum fabrications
SRI LANKA
SAW ENGINEERING (PVT) LTD
Contact Person: Ms Lakshmi Wĳenayake
No. 52, Makola North, Makola, Kiribathgoda,
Sri Lanka, Tel. 94-11-2908366, Fax. 94-112908376, E-mail:athula@sawengineering.co,
http://www.sawengineering.com
Copper items, lightning protection materials &
accessories

Ενοικιάζεται αποθήκη
Διαθέτουμε αποθήκη 350τμ προς ενοικίαση σε κεντρική αρτηρία στα Λατσιά με
πρόσβαση 20 ft και 40ft κοντέινερ με άδεια
Bonded
τηλ. 22489645,
99623940, 99623930

SYRIA
MODERN COMPANY OF GLASS INDUSTRIES
P.O. Box 227 Hims, Syria, Tel 9633153797610,
E-mail:r.khawala@mcgiglass.com, http://www.
mcglglass.com
Glass containers (different sizes of jars and
bottles)
UKRAINE
http://www.jnl.com.ua, E-mail:jnl.sem@gmail.com
Peas polished, sugar, ﬂour, corn, soybeans and
other crops

Services
BESTSERVUS SERVICII SRL
‘ROMANIA
Bestservus Servicii Goup of Companies:
Investment Consulting, Accounting,
Tax Advisory,Company management.
Tel.0040 314028623/0771436897
e-mail: office@bestservus.ro
web-site www.bestservus.ro’

Y.S.M. FOR BUILDING
Contact Person: Mr Zvi Rutenberg
Tel. 00972-4-6334936, Fax. 00972-4-6331447,
E-mail:zr@ysmforbuilding.com, http://www.
ysmforbuilding.com
Waterprooﬁng/rooﬁng materials
ROMANIA
TERAPLAST SA
Contact Person: Mr Traian Simion
Parc Industrial Teraplast, DN15A (ReghinBistrita), KM 45+500, Bistrita-Nasaud County,
Tel. 40-263238202, Fax. 40-263231221,
E-mail:secretariat@teraplast.ro,
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Πληροφορίες
και έντυπα με τους
όρους συμμετοχής στο
διαγωνισμό παρέχονται
καθημερινά, εκτός
Σαββάτου και Κυριακής,
κατά τις ώρες 7:00
μέχρι τις 3:00 μ.μ. μετά
από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΛΔΥΚ στο
τηλέφωνο 22-412741 ή
22-412740.

4

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 στις 10:00
π.μ. θα διεξαχθεί στο ΚΨΜ του Στρατοπέδου ‘’Αντγου
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ’’ της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα, δημόσιος
μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές
για προμήθεια της ΕΛΔΥΚ με νωπά οπωρολαχανικά.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού εναπόκειται στην κρίση της ΕΛΔΥΚ και η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Προμηθειών
Δημοσίου και των συναφών διατάξεων της ελληνικής
νομοθεσίας.

Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ, Τηλ. 22-889880
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

21

Μειοδοτικός διαγωνισμός
στην ΕΛΔΥΚ

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

14-16
Μαρτίου

Εκθέσεις τροφίμων και
ποτών στην Ελλάδα

Η ΄Εκθεση ΔΕΤΡΟΠ BOUTIQUE ATHENS SHOW θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Μαρτίου 2014 στο ιδιόκτητο κτίριο HELEXPO PALACE
στο Μαρούσι, από την HELEXPO – ΔΕΘ (www.helexpo.gr). Οι διοργανωτές έχουν πολυετή εμπειρία από τις προηγούμενες διοργανώσεις
της επιτυχημένης έκθεσης στη Θεσσαλονίκη ‘’ΔΕΤΡΟΠ-ΟΙΝΟΣ’’. Εκθέτες θα είναι εταιρείες εκλεκτών τροφίμων, ποτών και βιολογικών
προϊόντων. Η έκθεση προβλέπεται να καλύψει περίπου 5.000 τετρ.
μέτρα. Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αγοραστές από το εξωτερικό, καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις για τη Μεσογειακή διατροφή και την Ελληνική Γαστρονομία.
Η Έκθεση EXPO FOOD θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 1416 Μαρτίου στο METROPOLITAN EXPO στα Σπάτα Αττικής, από την
εταιρεία FORUM SA (www.forumsa.gr).

Οι διοργανωτές έχουν πο-

λυετή εμπειρία από τις προηγούμενες διοργανώσεις των επιτυχημένων εκθέσεων στην Αθήνα ‘’HORECA’’ και ‘’ΑΡΤΟΖΑ’’. Εκθέτες θα
είναι εταιρείες τροφίμων, ποτών, βιολογικών προϊόντων, εξοπλισμού
υπεραγορών, μηχανημάτων και επαγγελματικών καθαριστικών. Κατά
τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αγοραστές από το εξωτερικό και παράλληλες εκδηλώσεις. Γι αυτό το
σκοπό θα φιλοξενηθούν από τους διοργανωτές 250 αγοραστές από
χώρες τις Κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και τις Η.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στην
Αθήνα:
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα, Τηλ.210-3734822, Φαξ. 2103646420,
E-mail:ctcath1@otenet.gr, http://www.cyprustradecenter.gr

29η Διεθνής Εμπορική
΄Εκθεση Ιατρικών
Οργάνων και εξοπλισμού
ROMMEDICA 2014
Η 29η Διεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Ιατρικών Οργάνων
και εξοπλισμού ROMMEDICA 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 26-29 Μαρτίου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο
Romexpo στο Βουκουρέστι.

ίου
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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.

21-2

Διεθνής ΄Εκθεση
Τροφίμων στην Αθήνα

Διεθνή
΄Εκθεση
στην Κίνα
Ηλεκτρονικών
στοιχείων και
εξαρτημάτων
Η Διεθνής ΄Εκθεση Electronica
China & Productronica China
2014, που θα γίνει στο Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στη Σαγκάη στις 18 με 20 Μαρτίου 2014
απευθύνεται στις επιχειρήσεις
κατασκευής ηλεκτρονικών στοιχείων και εξαρτημάτων.
Πρόκειται για διοργάνωση του
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου που διοργανώνεται κάθε
δύο χρόνια. Η προηγούμενη έκθεση συγκέντρωσε 1234 εκθέτες
από 39 χώρες και 38500 επισκέπτες από 80 χώρες. Θεωρείται
παγκοσμίως ως το κορυφαίο γεγονός του κλάδου.
Η έκθεση καλύπτει τομείς τεχνολογίας συγκόλλησης, κυκλωμάτων, επεξεργασίας καλωδίων,
υβριδικών στοιχείων, φωτοβολταϊκών, ηλεκτρονικών κ.α.

Διεθνής
΄Εκθεση
Τροφίμων
και Ποτών
στην Ελλάδα

Οργανωτές:ΑΤΟΥ,
Δοϊράνης 134, 17673
Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.
210-9576100, Φαξ.
210-9516779, http://
www.foodrex-zyma.gr,
E-mail:christidis@atou.gr

15-16-17
Μαρτίου
2014

Η 1η Διεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων και
Ποτών (Food Expo Greece) θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Μαρτίου στο
Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo
στην περιοχή του Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική.
Οι διοργανωτές της ΄Εκθεσης Forum
AE αναφέρουν ότι η διοργάνωση είναι διεθνών προδιαγραφών με έντονο
εξωστρεφή προσανατολισμό ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες του
συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου.
Την έκθεση στηρίζουν η Κεντρική
΄Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Τροφίμων και Ποτών, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως
Ελαιολάδου, ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος
και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.

Πληροφορίες από την εκπρόσωπο
του Εκθεσιακού Οργανισμού του
Μονάχου για την Ελλάδα και την Κύπρο κα. Αθηνά Θεοφανίδου στο τηλ.
0030210-6419000 και 210-6419038,
και στη Θεσσαλονίκη, στο 00302310327733, και στην ιστοσελίδα http://
www.gﬁ.com

Πληροφορίες:
Forum AE Βηλαρά 2,
10437 Αθήνα, Τηλ. 0030-2105442100, Φαξ. 0030-2105246581,
E-mail:info@forumsa.gr

Διεθνής ΄Εκθεση
Κρασιών στην Πράγα
Πληροφορίες:Mr Valentin
Iordache
Tel. 40-75883-7725,
Fax. 40-21-2077070,
E-mail:rommedica@
romexpo.ro, valentin.
iordache @romexpo.ro,
http://www.rommedica.ro

21

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διεθνείς εκθέσεις

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.

Διεθνής ΄Εκθεση
Γούνας Καστοριάς
Η 39η Διεθνής ΄Εκθεση Γούνας, Καστοριάς
θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Μαϊου 2014
στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας.

23-25 Απριλίου
2014

Πληροφορίες: Vego Prag,
Τηλ.420736610320,
E-mail: expoprague@
vegoprag.cz, http://
www.delikatecy.cz

23-25 Απριλίου
2014
Οργανωτές: Σύνδεσμος
Γουνοποιών Καστοριάς
‘’Ο Προφήτης Ηλίας’’,
Βαλαλά 1, 52100
Καστοριά, Μακεδονία,
Τηλ. 2467021123,
2467021407, Φαξ. 2467028271,
E-mail:akf@otenet.gr,
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433
e-mail: ncci@ccci.org.cy

μικρά
Συνάντηση ΕΒΕΛ με τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου
Εμπορικών Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία της
ολομέλειας του συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου των
Εμπορικών Τραπεζών κ. Μάριο
Κληρίδη.
Με τον κ. Κληρίδη συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν τον τραπεζικό τομέα και έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για
τις προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες να
διαχειριστούν την τρέχουσα πολύ
δύσκολη οικονομική κατάσταση
που τους έχει πλήξει.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε το θέμα
της περιορισμένης ρευστότητας
και πως οι τράπεζες μπορούν να
βοηθήσουν, με τη μείωση των
επιτοκίων, την αναμόρφωση των
επιχειρηματικών δανείων όπως και
θέματα που προκύπτουν από την
ανακεφαλαίωση των τραπεζών,
την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων κλπ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Χορηγία VITATRACE για τη
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
Στον εξωραϊσμό και τοπιοτέχνηση
της εισόδου στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου προχώρησε η εταιρεία
VITATRACE NUTRITION LTD, μέλος
του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Συγκεκριμένα, η VITATRACE ανέλαβε
όλα τα έξοδα για τη δεντροφύτευση
της διαχωριστικής λωρίδας επί της
Λάμπρου Πορφύρα καθώς επίσης
και την αναμόρφωση δασυλλίου στη
συμβολή της οδού Προπυλαίων με τη
Λάμπρου Πορφύρα.
Παράλληλα η εταιρεία κάλυψε τα
έξοδα για την τοποθέτηση κατατοπιστικής πινακίδας στην είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής με χάρτη όπου
καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

Σεμινάριο ΕΒΕ Λευκωσίας – CYS
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης: Αξιοποίηση των Προτύπων και
Προσφορές Δημοσίου» που διοργανώθηκε από το ΕΒΕ Λευκωσίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης στις 27 Νοεμβρίου 2013.
Το σεμινάριο χαιρέτησε ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης και εισηγητές ήταν οι κ.κ.
Πάμπος Καμμάς, Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, Βάσος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Διευθυντής της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Γιάννης Βασιάδης,
Λειτουργός Τυποποίησης.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση και κατάρτιση των
συμμετεχόντων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας με αξιοποίηση των προτύπων
στις δημόσιες προσφορές.

Παρουσίαση του έργου LEAN
Την παρουσίαση του έργου LEAN σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας προέβη η ομάδα από το
δίκτυο υλοποίησης του.
Η παρουσίαση έγινε με την ευκαιρία της επίσκεψης στην
Κύπρο των εταίρων από το ISTUD Ιταλίας που κατέχουν
την εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τη μεθοδολογία
«Analogies.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 το ΕΒΕ Λευκωσίας, σε
συνεργασία με το Κυπριακό Συμβουλευτικό Οργανισμό
Eurosuccess Consulting και άλλους Ευρωπαίους εταίρους
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Λεονάρντο Ντα Βίντσι (δράσηΜεταφορά Καινοτομίας) με το έργο LEAN (Learning from
Analogies) που αφορά την ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων
διευθυντικών στελεχών και επιχειρηματιών διαμέσου της
μεταφοράς μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται
στη χρήση «αναλογιών» σχετικά με την εκπαίδευση στη διοίκηση.
Η ευθύνη του ΕΒΕ Λευκωσίας στο έργο είναι η προώθηση
του έργου LEAN και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ετοιμάστηκαν σχετικά τρίπτυχα
στις διάφορες γλώσσες των εταίρων, πόστερς, πανό, εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις, και δημιουργήθηκε σχετική
ιστοσελίδα για το έργο http://www.projectlean.eu/
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655
e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

Επίσκεψη στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού πραγματοποίησε πρόσφατα κλιμάκιο της Συμμαχίας
Πολιτών, με επικεφαλής υπό την Προεδρία
της Συμμαχίας Γιώργου Λιλλήκα.
Η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του κ. Λιλλήκα ο οποίος συνοδευόταν από αριθμό μελών της Συμμαχίας, και σκοπό είχε την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν
τον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία
της Λεμεσού γενικότερα.
Τον κ. Λιλλήκα και το κλιμάκιο της Συμμαχίας
Πολιτών καλωσόρισε εκ μέρους του Δ.Σ. του
ΕΒΕΛ ο Πρόεδρος Φιλόκυπρος Ανδρέου, ο
οποίος παρατήρησε ότι το Επιμελητήριο χαιρετίζει την ευκαιρία άμεσης επαφής με την
πολιτική ηγεσία το τόπου, αφού κοινός είναι
ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε στα ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν την
Κυπριακή οικονομία στην παρούσα συγκυρία,
με ιδιαίτερη αναφορά στο οξύτατο πρόβλημα
της ρευστότητας ως αποτέλεσμα του οποίου
οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες
δυσχέρειες που μοιραία επιτείνουν και το πρόβλημα της ανεργίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ παρατήρησε πως η
συνεχιζόμενη ύφεση από τη μια και η αδυναμία

Eπίσκεψη κλιμακίου συμμαχίας πολιτών
του τραπεζικού συστήματος για χρηματοδοτήσεις από την άλλη έχουν οδηγήσει την Κυπριακή οικονομία στην χειρότερη ίσως κατάσταση
των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς μάλιστα να
διαφαίνεται αν, πως και πότε θα υπάρξει διαφοροποίηση προς το καλύτερο. Η κατάσταση,
σημείωσε, έχει αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο μετά τις αποφάσεις του Eurogroup για
την Κύπρο. Από πλευράς του ο κ. Λιλλήκας,
αφού εξέφρασε ικανοποίηση για την ευκαιρία

που είχε να επισκεφθεί και να ακούσει τις απόψεις του Επιμελητηρίου και κατ’ επέκταση του
επιχειρηματικού κόσμου της Λεμεσού, ανέφερε ότι στόχος του ιδίου και των συνεργατών
του, παραμένει η με ορθολογιστικά κριτήρια
ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται
σε διάφορους τομείς.
Ο κ. Λιλλήκας συμφώνησε πως όντως η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης και η κρίση συνεχίζεται. Είναι δε
αναγκαίο, υποστήριξε, να υπάρξουν επείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, με βασικό
πυλώνα τον αναδυόμενο ενεργειακό πλούτο
της Κύπρου, και αποδέσμευσης το συντομότερο δυνατό, από τις επιταγές της τρόικα.
Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ
δώρισε στον κ. Λιλλήκα αντίτυπο του Αφιερώματος για τα 50χρονα του Επιμελητηρίου, που
κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Κόψιμο
Βασιλόπιττας
από το ΕΒΕΛ
Ευχές για
δημιουργικό
έτος το 2014

Με το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας άρχισε η πρώτη για το 2014
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.
Κόβοντας τη βασιλόπιττα, στην παρουσία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του προσωπικού του

ΕΒΕΛ, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρος Ανδρέου ευχήθηκε σε όλους
να έχουν μια καλή και δημιουργική
χρονιά και εξέφρασε τη πεποίθηση ότι
το 2014 θα είναι ένας άλλος χρόνος
σκληρής και δημιουργικής δουλειάς για
τη προώθηση των καλώς νοουμένων
συμφερόντων των μελών του ΕΒΕΛ

και της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.
Ευχήθηκε δε η νέα χρονιά να φέρει
εξελίξεις που να συνάδουν με τον στόχο να υπάρξει έξοδος το συντομότερο
από την οικονομική κρίση που ταλανίζει τον τόπο.
Το φλουρί βρήκε ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Λαός.
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655
e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

Με μία πραγματικά λαμπρή εκδήλωση, που
τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
γιόρτασε τα 50χρονα του, αποδίδοντας
ταυτόχρονα την οφειλόμενη τιμή σε επιχειρήσεις της Λεμεσού που παραμένουν μέλη
του Επιμελητηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια
της πεντηκονταετίας.
Η εκδήλωση, που είχε το χαρακτήρα επίσημου δείπνου, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Le Meridien, στην παρουσία 300 και
πλέον προσκεκλημένων που περιέλαβαν
εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και την Πρώτη Κυρία, ξένους διπλωμάτες,
βουλευτές, δημάρχους, κυβερνητικούς αξιωματούχους, προέδρους επαγγελματικών
συνδέσμων και πολλά μέλη του Επιμελητηρίου.
Στο χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την προσφορά και τη δράση του Επιμελητηρίου
Λεμεσού στα 50 χρόνια της δημιουργική
παρουσίας του στο οικονομικό γίγνεσθαι
της Λεμεσού. Αναφέρθηκε επίσης στην
τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα της
Κύπρου και παραθέτοντας τα συστατικά
της κυβερνητικής πολιτικής αντιμετώπισης
της οικονομικής κρίσης, και εξέφρασε αισιοδοξία ότι η χώρα μας μπορεί να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι η αναπτυξιακή πορεία
της Κύπρου, που αποτελεί προϋπόθεση για
έξοδο από την κρίση, και τόνισε το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει
προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ο ιδιωτικός τομέας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, ο οποίος
σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το ΕΒΕ Λεμεσού έχει να επιδείξει μια πολυποίκιλη
δραστηριότητα, η οποία πέρα από την
εξυπηρέτηση των μελών του συνέβαλε και
στη σημερινή ανάπτυξη και πρόοδο της
πόλης της Λεμεσού. Ως ΚΕΒΕ, σημείωσε
ο κ. Πηλείδης, «είμαστε υπερήφανοι για τη
πλούσια δράση και την προσφορά του ΕΒΕ
Λεμεσού και με την ευκαιρία αυτή θέλουμε
να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας σε
όλους όσοι διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου από
το 1962 μέχρι σήμερα. Η ανιδιοτελής και
πολύπτυχη προσφορά αυτών των ανθρώπων είναι αποτυπωμένη σήμερα στα έργα
ανάπτυξης και στο σύγχρονο πρόσωπο της
Λεμεσού. Η πολύχρονη και πολυδιάστατη
δράση τους αποτελεί τον καλύτερο σελιδοδείκτη της ιστορίας, τόσο του ΕΒΕΛ όσο
και της ίδιας της Λεμεσού.»
Σε ολιγόλεπτη ομιλία του, ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου παρατήρησε

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας σε εκδήλωση
για τα 50 χρόνια του Επιμελητηρίου Λεμεσού

πως το Επιμελητήριο και τα μέλη του θα
προτιμούσαν οι εκδηλώσεις εορτασμού
των 50χρονων να συνέπιπταν με συνθήκες
οικονομικής ευημερίας για τον τόπο, κάτι
που λόγω της οικονομικής κρίσης δυστυχώς δεν συμβαίνει. «Όμως έστω και υπό
αυτές τις συνθήκες», συνέχισε, «το ΕΒΕ
Λεμεσού τιμά το χρυσό του ιωβηλαίο, τιμά
τους πρωτοπόρους της Επιμελητηριακής
ιδέας, τιμά τα μέλη του, και κυρίως εκείνες
τις επιχειρήσεις, των οποίων η πίστη και
προσήλωση στον οργανισμό, έχει μετουσιωθεί σε 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας ως
μέλη του Επιμελητηρίου.
Κάνοντας σύντομη αναφορά στην ιστορική
πορεία του ΕΒΕ Λεμεσού, ο κ. Ανδρέου
σημείωσε πως το ΕΒΕΛ προέκυψε από τη
συνένωση το 1962 της Εμποροβιομηχανικής Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου Ανάπτυξης Λεμεσού, στοιχείο που προσδιόρισε εφεξής και το χαρακτήρα του ως ένας
οργανισμός με διπλή αποστολή: να στηρίζει τα μέλη του και να μεριμνά, με ενεργό
τρόπο, για την προώθηση και εκπλήρωση
των αναπτυξιακών αναγκών της πόλης και
επαρχίας Λεμεσού.
Συνέχισε δε λέγοντας και τα εξής:
«Όλα αυτά τα χρόνια, το ΕΒΕΛ δήλωσε
δυναμικά παρόν στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι
της Λεμεσού,
• Στη δημιουργία των βιομηχανικών περιοχών που αποτέλεσαν το λίκνο της οργανωμένης βιομηχανικής ανάπτυξης της
Λεμεσού,
• Στην ανέγερση του υδατοφράκτη του
Κούρρη,
• Στην κατασκευή του λιμανιού της Λε-

μεσού.
Επίσης, το ΕΒΕΛ,
• Πρωτοστάτησε, από κοινού με άλλους
φορείς, για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Αποτέλεσε, εμπράκτως, τον καταλύτη
για την υλοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων αναπτυξιακών έργων της Κύπρου, της μαρίνας Λεμεσού.
Επιπλέον,
• Από το ΕΒΕΛ ξεκίνησε η διάσημη πλέον
Γιορτή του Κρασιού
• Από το ΕΒΕΛ ξεκίνησε η ιδέα των περιφερειακών εταιρειών Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής που στεγάζονται στα Επιμελητήρια, προεδρεύονται
από Επιμελητηριακούς και συμβάλλουν
αποφασιστικά στην προώθηση ενός
τομέα που είναι κυριολεκτικά μείζονος
σημασίας για τον τόπο μας.
• Είναι το ΕΒΕΛ που δημιούργησε το
Σύνδεσμο Διεθνών Τραπεζών, υπογραμμίζοντας και αυτού του τομέα την
πολυσχιδή συνεισφορά στην Κυπριακή
οικονομία.
• Το ΕΒΕΛ μετέχει επίσης ενεργά στο
αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Λεμεσιανής
υπαίθρου, από τη θέση Αντιπροέδρου
στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού
(ΑΝΕΛΕΜ).
Επισήμανε ο κ. Ανδρέου
Σίγουρα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες
πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή των
πρώην προέδρων του ΕΒΕΛ, των αείμνηστων Σταύρου Γαλαταριώτη, Ευαγόρα
Λανίτη, Νίκου Παττίχη και Κυριάκου Χαμπουλλά, αλλά και αυτών που είναι σήμε-

ρα μαζί μας, Χριστάκη Γεωργιάδη, Μιχάλη
Πολυδωρίδη, Τώνη Αντωνίου και Δημήτρη
Σολομωνίδη. Όμως, εξ ίσου σίγουρα, αυτά
που πέτυχε το ΕΒΕΛ αυτά τα χρόνια, δεν
θα ήταν δυνατά χωρίς την στήριξη τόσο
των εκάστοτε Συμβουλίων όσο και ενός
εκάστου των μελών μας. Αναφέρθηκα
προηγουμένως σε εταιρείες που παραμένουν μέλη μας για 50 συνεχή χρόνια. Υπάρχουν και πολλές άλλες που βρίσκονται σε
ανάλογη πορεία, με 35 ή 40 ή 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Τους ευχαριστούμε και
αυτούς, αλλά και τα σχετικά νεώτερα μέλη,
για την εμπιστοσύνη και για το μήνυμα που
μας δίνουν σε κάθε ευκαιρία, ότι το ΕΒΕΛ
είναι ο πραγματικά δικός τους οργανισμός.
Αναφερόμενος στη στήριξη των μελών
μας, θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα
ότι το σημερινό ιδιόκτητο κτηριακό συγκρότημα του ΕΒΕΛ, στο οποίο στεγαζόμαστε από το 2004, έγινε κατορθωτό
χάρη στις γενναιόδωρες εισφορές σημαντικού αριθμού μελών μας για αυτό το
συγκεκριμένο σκοπό, προεξαρχόντων του
Ομίλου Γαλαταριώτη, του Ομίλου Λανίτη,
της Columbia Shipmanagement και της
Μuskita Aluminium.» Περατώνοντας την
ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έδωσε
αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια:
«Η χώρα μας, τα μέλη μας, ο Κυπριακός
λαός στο σύνολο του, όλοι περνούμε μια
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Όμως αυτή
δεν είναι η ώρα ούτε για μιζέρια, ούτε για
απελπισία, ούτε για υπέρμετρη εσωστρέφεια.
Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως περίτρανα δεικνύει και η πολυετής ιστορία των
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Επιμελητηρίων στην Κύπρο, δεν έμαθε να
τα βάζει κάτω. Ούτε και τώρα θα τα βάλουμε κάτω. Έχουμε την πεποίθηση ότι
μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις,
μέσα από την αγαστή συνεργασία όλων,
με επικεφαλής την Κυβέρνηση και τον
Πρόεδρο μας, και με τον επιχειρηματικό
κόσμο εκεί που έμαθε να βρίσκεται, δηλαδή στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής
προσπάθειας, αυτή η χώρα μπορεί και θα
δει καλύτερες μέρες.
Σας διαβεβαιώνω ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, που έχει
ήδη εισέλθει στη δεύτερη πενηνταετία της
ζωής του, θα διαδραματίσει το ρόλο που
του αναλογεί σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια.»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας επέδωσε τιμητικές πλακέτες σε 34 εταιρείες της Λεμεσού που
παραμένουν μέλη του ΕΒΕΛ για 50 συνεχή
χρόνια. Τιμήθηκαν συγκεκριμένα οι εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α/ΦΟΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ ΛΤΔ
AMATHUS PUBLIC LTD
LANITIS E.C. HOLDINGS LTD
LANITIS FARM LTD
N.P. LANITIS LTD
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΟΜΙΚΡΟ
ΛΤΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ
ΛΤΔ
COLAKIDES
DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED
CYPRUS ENGINEERING STORES LTD
D. COUVAS & SONS LTD
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΕΑΝ ΛΤΔ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΛΟΓΗΣ ΛΤΔ
ETKO ΛΤΔ
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
KEO PLC
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙ-

ΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Κ.Ν.Κ PATTICHIS COMPANY LTD
Λ. ΠΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
LAVAR SHIPPING CO LTD
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
LOEL MANUFACTURERS LTD
ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΩΡΙΤΗ ΛΤΔ
NICOS D. SOLOMONIDES & CO LTD
ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
• P. HARAKIS LTD
• ΠΡΟΒΙΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
• REΜEDICA HOLDINGS LTD
• ΤΗΕ
ENGINEERING
AND
COMMERCIAL
ASSOCIATION
LIMITED (EKA GROUP)
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
• ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ ΛΤΔ
• ΧΡΙΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
• LIMASSOL DRUGS LTD
Βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρείες που
•
•
•
•
•
•
•
•
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στήριξαν οικονομικά τις εκδηλώσεις
των 50χρονω, ήτοι, οι Μεγάλοι Χορηγοί
KPMG, Remedica, Le Meridien, PwC,
Deloitte, Commex, οι Χορηγοί Harneys,
Limassol Marina, Reederei Nord, Shacolas
Group, Ελληνική Τράπεζα, Columbia
Shipmanagement και οι Υποστηρικτές
A. Neocleous LLC, Island Oil Holdings,
Meritservus, KEO, Bernhard Schulte και
Banque SBA.
Επίσης, στη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου
Γιώργος Μιχαηλίδης απένειμε τιμητική
πλακέτα στον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λεμεσού
Φιλόκυπρο Ανδρέου, εξαίροντας όχι μόνο
την 50χρονη δράση του Επιμελητηρίου
της Λεμεσού, αλλά και τη φιλοξενία της
οποίας το ΕΒΕ Αμμοχώστου έτυχε στα
γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού στις δύσκολες
μέρες και εβδομάδες που ακολούθησαν
την Τουρκική εισβολή του 1974.

Παρουσίαση Αφιερώματος 50 χρόνων του ΕΒΕ Λεμεσού
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των 50 χρόνων από την ίδρυση του,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, εξέδωσε επετειακό αφιέρωμα με εκτενή αναφορά όχι
μόνο στην ιστορία, τις δράσεις και το
σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το
ΕΒΕΛ στην οικονομική ανάπτυξη της
Λεμεσού τον μισό αιώνα που πέρασε,
αλλά και στην οικονομική Λεμεσό του
Χθες. Το Αφιέρωμα παρουσιάστηκε
πρόσφατα
ενώπιον των μελών
του ΕΒΕΛ και του ευρύτερου κοινού της
Λεμεσού σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος
Σολομωνίδης»
Σε χαιρετισμό του στην
εκδήλωση ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λεμεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου ανέφερε πως το αφιέρωμα στα
50χρονα του ΕΒΕΛ αποτελεί οφειλόμενη τιμή,
πρωτίστως προς τις επιχειρήσεις που
υπήρξαν εκ των ιδρυτών και παραμένουν μέχρι και σήμερα μέλη του Επιμελητηρίου. Πρόσθεσε δε, πως στο
αφιέρωμα υπάρχει καταγεγραμμένη η
ιστορική ανέλιξη της Λεμεσού, ακόμη
και για τα χρόνια πριν την ίδρυση του

ΕΒΕΛ, κατά τρόπο
που η όλη έκδοση
να αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο για τους
μελετητές του παρόντος και του μέλλοντος.
Ο κ. Ανδρέου επισήμανε πως για να
καταστεί δυνατή
η δημιουργία του
Αφιερώματος,
χρειάστηκε πολλή
εργασία και έρευνα και αφιερώθηκε
χρόνος από τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής, την οποία συγχάρηκε σημειώνοντας πως με επικεφαλής τον κ.
Άθω Τηλλυρή επιτελέστηκε ένα πολύ
αξιόλογο έργο. Ευχαρίστησε επίσης
τον οίκο KPMG ο οποίος με γενναιό-

δωρη χορηγία κατέστησε δυνατή την
παραγωγή της έκδοσης.
Την έκδοση προλόγισε ο κ. Γιαννάκης
Χριστοδούλου, Επίτιμος Πρόεδρος
του ΕΒΕΛ και μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής. Ακολούθησε η παρουσίαση του Αφιερώματος από τον κ. Τίτο
Κολώτα, συγγραφέα, ερευνητή και
μελετητή της Λεμεσού, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της
Λεμεσού και τόνισε την συνεισφορά
του ΕΒΕΛ και μελών του στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της Λεμεσού.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με
αντιφώνηση από τον κ. Άθω Τηλλυρή,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΒΕΛ που είχε τη γενική ευθύνη
του Αφιερώματος, ο οποίος συνοψίζοντας την εργασία που έγινε, σημείωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Απο-

φασίσαμε το πρώτο μέρος να αφορά
το ΕΒΕΛ και το δεύτερο την Ιστορία
της Εμπορικής Λεμεσού, αφού είναι
αλληλένδετα. Μέσα από πολλές φωτογραφίες και έγραφα, που αρκετές
για πρώτη φορά δημοσιεύονται, καταγράψαμε την πορεία του ΕΒΕΛ και
της Πόλης μας, από τις αρχές του
1800 μέχρι σήμερα. Ο σημαντικός
ρόλος του ΕΒΕΛ διαφαίνεται από
την δράση του κάθε Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν τα μέγιστα
στην ραγδαία ανάπτυξη της Λεμεσού
σε όλους τους τομείς. Καταγράφεται επίσης και η πολύ ενδιαφέρουσα
ιστορία Εταιρειών, που συμπλήρωσαν
50 χρόνια σαν Μέλη του.»
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι 100 και πλέον παρευρισκόμενοι φιλοξενήθηκαν σε δεξίωση.
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ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201
P.O.Box. 53124, 3300 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291
e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

μικρά
Ενδιαφέρει
εισαγωγείς
ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών
ειδών και
μπαταριών
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωργίας, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, ενημέρωσε τους
φορείς του ιδιωτικού τομέα για
τις πρόνοιες της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, αναφορικά με τον
έλεγχο των εισαγόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και
μπαταριών.
Για την εφαρμογή της νομοθεσίας το Τμήμα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με την Αρχή Λιμένων
Κύπρου, τροχιοδρομούν μέτρα
συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών
ελέγχου στα λιμάνια κατά το στάδιο της εισαγωγής.
Όλες οι εισαγωγές που περιέχουν
τα πιο πάνω είδη θα ελέγχονται με
βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας και θα καταβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος (ανάλογα με το βάρος)
για τη διαχείριση των προϊόντων
τους όταν θα γίνουν απόβλητα.
Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες που
δεν θα εγγραφούν στο σύστημα
και δεν θα συμμορφώνονται με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,
δεν θα μπορούν να εκτελωνίσουν
τα προϊόντα τους.
Εκ μέρους των φορέων που ασχολούνται με την διαδικασία μεταφοράς και εκτελώνισης των εμπορευμάτων έγιναν εισηγήσεις για την
καλύτερη εφαρμογή των διαδικασιών και την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εισαγόμενων φορτίων.
Η πλήρης εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου θα εφαρμοστούν με
την ψήφιση της νομοθεσίας από το
Κοινοβούλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22408937.

Πρόταση Ε/Κ και Τ/Κ πολιτών για την Αμμόχωστο
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το
ΕΒΕΑ, στη Λεμεσό σε συνεργασία με
την Δικοινοτική πρωτοβουλία Ε/Κ και
Τ/Κ πολιτών, έγινε παρουσίαση της
πρότασης, για επιστροφή, ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της κατεχόμενης
πόλης της Αμμοχώστου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιώργος
Μιχαηλίδης καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η δικοινοτική πρωτοβουλία
πολιτών για την Αμμόχωστο και το κοινό όραμα για ανάπτυξη της πόλης.
Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ. Hulusi
Kilim, o οποίος διάβασε την κοινή διακήρυξη Ε/Κ και Τ/Κ πολιτών για την

επιστροφή της πόλης στους νόμιμους
κατοίκους της και τη λειτουργία του
λιμανιού της πόλης κάτω από την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια ο κ. Ανδρέας Μάτσης
αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, τις επαφές με τους Τ/Κ και τον
κοινό προβληματισμό για το μέλλον
της πόλης σε περίπτωση επιστροφής
της.
Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης από το κ. Γ. Λόρδο ο οποίος
αναφέρθηκε στο σχεδιασμό που έχει
γίνει για την ανοικοδόμηση της πόλης
με στόχο τη δημιουργία της πόλης του
αύριο, με μεγάλες προκλήσεις αλλά και

μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους
τους τομείς. Φυσικά αυτό προϋποθέτει
την επιστροφή εδάφους που να ανοίγει
το δρόμο για επενδύσεις για ενιαία ανάπτυξη που να περιλαμβάνει το αστικό
κέντρο της πόλης, το παραλιακό μέτωπο, της εκτός των τειχών πόλης, το
λιμάνι και τους αρχαιολογικούς χώρους
της Σαλαμίνας και Έγκωμης.
Μετά την παρουσίαση ακολούθησε
ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια
της οποίας δόθηκαν οι αναγκαίες
διευκρινίσεις και κατατέθηκαν εποικοδομητικές απόψεις και εισηγήσεις
ως προς τον περαιτέρω χειρισμό του
ζητήματος.

The Famagusta Ecocity Project
Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 – 20 Ιανουαρίου 2014 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, συνέδριο με θέμα ‘’ ΤHE FAMAGUSTA ECOCITY PROJECT’’.
Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Αμερικανός καθηγητής Αρχιτεκτονικής Jan Wampler του ΜΙΤ, πλαισιωμένος από 15
ξένους και 10 Κύπριους τελειόφοιτους φοιτητές αρχιτεκτονικής. Στο έργο αυτό συμμετείχαν επίσης περισσότεροι από
70 Κύπριοι εμπειρογνώμονες σε 9 διαφορετικούς τομείς.
Στα πλαίσια του συνέδριου συζητήθηκαν σε διάφορες ομάδες εργασίας οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων για την
οικολογική ανάπτυξη της πόλης της Αμμοχώστου.
Το συνέδριο διοργανώθηκε με τη στήριξη του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, τη Δικοινοτική
πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο και πολλών συμπολιτών
μας που προσέφεραν οικονομική στήριξη.

O Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, προσφωνώντας το συνέδριο στην τελετή έναρξης, τόνισε τον καταλυτικό ρόλο του Επιμελητηρίου στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την δικοινοτική πρωτοβουλία για επιστροφή και
ανοικοδόμηση της πόλης.
Στη συνέχεια προήδρευσε και συντόνισε την παρουσίαση
που έγινε από την δικοινοτική πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο, με την συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου και
επαγγελματιών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, πολεοδομών κ.ά.)
Τα πορίσματα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στην παλιά
πόλη της Αμμοχώστου και θα αξιοποιηθούν από πέντε ομάδες νέων ανθρώπων υπό την καθοδήγηση του καθηγητή
Wampler για τη δημιουργία προτάσεων για την αειφόρα αναζωογόνηση και επανένωση της πόλης προς όφελος όλων
των κατοίκων της.
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Εισηγήσεις ΕΒΕΑ για την επιδοματική πολιτική του κράτους
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης με
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για τη μεταρρύθμιση του κράτους διοργανώθηκε από το
ΔΗ.ΣΥ. Αμμοχώστου, στις 5.12.13 στη Σωτήρα,
ευρεία σύσκεψη για συζήτησης της επιδοματικής πολιτικής του κράτους, στην παρουσία της
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, βουλευτών, των Τοπικών
Αρχών και άλλων φορέων.
Εκ μέρους του ΕΒΕΑ, ο κ. Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας παρουσίασε τις απόψεις και εισηγήσεις του
Επιμελητηρίου για τον εξορθολογισμό και την καλύτερη διαχείριση των επιδομάτων / βοηθημάτων
του κράτους.
Σε ότι αφορά τις Επιδοτήσεις σε Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, η σύσκεψη εισηγείται:
• Να γίνει μια υπηρεσία που να διαχειρίζεται
από την αρχή μέχρι το τέλος, τις αιτήσεις για
παραχώρηση πολιτικού ασύλου. Με αυτό τον
τρόπο θα γνωρίζει η υπηρεσία την εξέλιξη της
υπόθεσης, θα επιταχύνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήσεων και θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα για το κράτος.
• Τα επιδόματα σε αιτητές ασύλου είναι μεγαλύτερα από την εργασία που προσφέρεται, γεγονός που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα
στην εργοδότηση τους.
• Ορισμένοι αιτητές εκμεταλλεύονται τα κενά
στη διαδικασία και εργάζονται παράνομα και
παράλληλα παίρνουν και το επίδομα.
Για τα Δημόσια Βοηθήματα η σύσκεψη εισηγείται
ότι αυτά πρέπει να είναι κοινωνικά στοχευμένα με την
εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να επωφελούνται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Επίσης εισηγείται:
• Να γίνει καταγραφή, αξιολόγηση και εκτίμηση
του συνόλου των επιδομάτων που παρέχει
το κράτος και να οριστεί μια υπηρεσία που
θα αναλάβει τη διαχείριση τους για καλύτερο
έλεγχο και δικαιότερη κατανομή.
• Να γίνει έρευνα για να διαπιστωθούν ποιες είναι
οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
• Το ύψος των επιδομάτων πρέπει να είναι τέτοιο που να μην αποθαρρύνει την εργασία.
• Πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ του Γραφείου Εργασίας και του Γραφείου
Ευημερίας (να γνωρίζει η μια υπηρεσία τι γίνεται με την άλλη). Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποφυγή την εκ μέρους τους εκμετάλλευση των
επιδομάτων.
• Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
ιατρικών υπηρεσιών που εκδίδουν πιστοποιητικά ανικανότητας και του Γραφείου Ευημερίας
που εγκρίνει τα δημόσια βοηθήματα. Η υφιστάμενη κατάσταση τυγχάνει εκμετάλλευσης
από επιτήδειους που παρουσιάζουν ψευδή πιστοποιητικά.
• Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για απα-

σχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
• Να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωσή του πολίτη για την επιδοματική πολιτική του κράτους
και η γρήγορη εξυπηρέτηση του.
• Η επιδοματική και κοινωνική πολιτική του κράτους πρέπει να έχει σαν στόχο την επίλυση
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων του ατόμου
και την επανένταξη του στην Κοινωνία και
στην παραγωγική διαδικασία.
• Το Γραφείο Ευημερίας και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του πρέπει να απασχολούνται με τα
πραγματικά προβλήματα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινωνίας και όχι να αναλώνουν το 90% του χρόνου τους με την εξέταση
αιτήσεων τα οποία πρέπει να αναλάβει μια ειδική υπηρεσία.
Για τα θέματα της ανεργίας και το ανεργιακό
επίδομα οι εισηγήσεις σύσκεψης συντονίζονται
στα ακόλουθα:
• Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων π.χ. Αν μια επιχείρηση θέλει
να προσλάβει ένα άνεργο, τότε ένα μέρους
του μισθού του να το καλύπτει ο εργοδότης
και ένα μέρος το ανεργιακό επίδομα.
• Να επιτραπεί στα ξενοδοχεία να εργάζονται
τμηματικά κατά τη χειμερινή περίοδο, χωρίς
να επηρεάζεται το ανεργιακό επίδομα αυτών
που δεν θα εργάζονται.
• Το ανεργιακό επίδομα που πληρώνεται σε ξενοδοχειακούς υπάλληλους κατά τους χειμερινούς μήνες, να αποδίδεται στον εργοδότη/
ξενοδόχο ως μέρος του μισθού. Με αυτό τον
τρόπο θα μειώσουμε από την μια την ανεργία
και από την άλλη θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων ώστε να παραμένουν ανοικτά, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου.
• Το Υπουργείο να εξαγγείλει προγράμματα επιδότησης ταχύρρυθμης εκπαίδευσης ανέργων

κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε τα άτομα
αυτά να ενταχθούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία την καλοκαιρινή περίοδο. Με αυτό τον
τρόπο θα αποφευχθεί η εργοδότηση των κοινοτικών και τη θέσης τους θα πάρουν Κύπριοι
άνεργοι.
Η σύσκεψη εισηγείται επίσης ότι όποιος είναι
άνεργος θεωρείται ικανός και διαθέσιμος για εργασία. Επομένως αν αρνηθεί να πάει σε δουλειά
με χαμηλό μισθό, τότε πρέπει να σταματά το
ανεργιακό επίδομα.
• Με βάση την πολιτική που υπάρχει, ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται στο 50% εθνικού
διάμεσου μισθού. Με τα σημερινά δεδομένα ο
μέσος μισθός είναι €1.400 και επομένως ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι €700.
Οι αιτήσεις για επιδότηση ανέργων και η απόδοση
των χορηγιών στους δικαιούχους πρέπει να διεκπεραιώνονται με ταχύτερο ρυθμό.
Επίσης τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό
αυτό δεν πρέπει να αφαιρούνται από τα κονδύλια
κατάρτισης της ΑνΑΔ που είναι πολύ σημαντικά
σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και αύξησης της
ανεργίας.
Τέλος για την πτυχή της Επιδοματικής πολιτικής η
σύσκεψη κατέληξε:
• Η επιδοματική πολιτική πρέπει να ασκείται με
ορθολογιστικά κριτήρια και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, στα πλαίσια
της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Δεν πρέπει η επιδοματική πολιτική να καθορίζεται με κομματικά κριτήρια
και στη σχέση κόμματος-πολίτη με σκοπό την
αναρρίχηση στην εξουσία.
Δυστυχώς η πολιτική των υποσχέσεων που εφαρμόζεται από όλα τα κόμματα με σκοπό την άγρα
ψήφων έχει οδηγήσει σε πολλές στρεβλώσεις και
αδικίες που οδήγησαν την οικονομία στη σημερινή
κατάσταση.
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μικρά

Σεμινάριο ΕΒΕ
Λάρνακας για
την διοργάνωση
Τμήματος Εξαγωγών
Το ΕΒΕ Λάρνακας πραγματοποίησε
διοργάνωσε σε συνεργασία με τον
Ελλαδίτη Σύμβουλο Επιχειρήσεων
κ. Γιώργο Νόλα Σεμινάριο με θέμα
τη διοργάνωση Τμήματος Εξαγωγών από ενδιαφερόμενες εταιρείες
μέλη του ΕΒΕ Λάρνακας. Ο κ.
Νόλας ο οποίος εξειδικεύεται σε
θέματα οργάνωσης της υποδομής
εξαγωγικών εταιρειών υπήρξε ιδιαίτερα διαφωτιστικός, ενώ προβλημάτισε τα μέλη του Επιμελητηρίου
όσο αφορά την αναγκαιότητα να
αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια για να αυξήσουν ή να αρχίσουν
εξαγωγές των προϊόντων τους σε
νέες αγορές.
Το Επιμελητήριο Λάρνακας θα
συνεχίσει να ενημερώνει σε κάθε
ευκαιρία τα μέλη του για θέματα τα
οποία αφορούν τη βελτίωση των
εταιρειών μας.
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Σεμινάριο του ΕΒΕ Λάρνακας με θέμα τη χρήση του
ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρές επιχειρήσεις
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σεμινάριο “Innovative
e-commerce and online marketing solutions for small business in
Cyprus” το οποίο πραγματοποίησε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με
το Επιμελητήριο Λάρνακας. Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο κ.
Philip Ammerman γνωστός Ελληνοαμερικάνος εμπειρογνώμονας.
Το Σεμινάριο το οποίο παρακολούθησε σημαντικός αριθμός εταιρειών της Λάρνακας αφορούσε μικρές εταιρείες (μέχρι 49 άτομα).
Η κατάρτιση των συμμετεχόντων αφορούσε τη γνώση για:
• Την τεράστια σημασία που έχει για την επιχείρηση η ανάπτυξη
στρατηγικής για την ηλεκτρονική προώθηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Τις επιλογές της διαδικτυακής διαφήμισης καθώς και τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
• Την αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για την
προσέλκυση πελατών.
• Το σχεδιασμό της στρατηγικής του ηλεκτρονικού εμπορίου
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης.

Το ΕΒΕ Λάρνακας παρέστη στην Ημέρα Δημόσιας
Διαβούλευσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου στη Λευκωσία η Δημόσια Διαβούλευση
του Οργανισμού, βάση και της τελευταίας απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου για Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης, για θέματα τα οποία αφορούν τη Λιμενική
Βιομηχανία. Στη διαβούλευση συμμετείχαν παρευρέθη ο
Υπουργός Συγκοινωνιών και ΄Εργων κ. Τ. Μητσόπουλος,
οι Πρόεδροι της Αρχής Λιμένων Κύπρου κ. Πρέντζας,
όπως και οι επαγγελματικές οργανώσεις, Σύνδεσμος
Ναυτικών Πρακτόρων, Σύνδεσμος Εκτελωνιστών, Σύνδεσμος φορτοεκφορτωτών, Ναυτιλιακό Συμβούλιο, το
ΚΕΒΕ και άλλοι.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου σε τοποθέτηση του, αναφέρθηκε στη σημασία της
Λιμενικής Βιομηχανίας για την ανάπτυξη του εμπορίου,
ειδικότερα σε ένα νησιώτικο κράτος όπως την Κύπρο,
με τη στρατηγική θέση του ανάμεσα σε Ευρώπη, Βόρεια
Αφρική και Μέση Ανατολή.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρνακας, αναφέρθηκε

εκτενώς στις χρεώσεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου και
ειδικότερα στα λιμενικά δικαιώματα για πέντε κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών που ουσιαστικά αποτρέπουν
τις επανεξαγωγές στις γειτονικές χώρες οι οποίες είχαν
ανθίσει κατά τις δεκαετίες ’70, ’80 και αρχές του ’90
στις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και σε
αυτές των Βαλκανίων. Λόγω της κατάστασης η οποία
επικρατεί στις γειτονικές χώρες και της απροθυμίας των
ξένων προμηθευτών να αποστείλουν εκπροσώπους γίνονται προτάσεις σε Κύπριους συνεργάτες γεγονός που
προσκρούει στις χρεώσεις της ΑΛΚ.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κάλεσε την Αρχή Λιμένων με την ευκαιρία της Ημέρας Διαβούλευσης να
αναθεωρήσει τις χρεώσεις της και να καταστεί φορέας
διευκόλυνσης του εμπορίου, προς όφελος όλων των
πολιτών και της οικονομίας μας. Τα Λιμάνια τόνισε ο κ.
Όθωνας Θεοδούλου, είναι κατ΄εξοχήν εθνική υποδομή
για την ανάπτυξη του εμπορίου μας και σαν τέτοια πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Συνάντηση ΕΒΕ Λάρνακας με Υπουργό
Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Λάρνακας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου με το
Επιμελητήριο Λάρνακας παρουσία του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα
Λουρουτζιάτη, εκπροσώπων του Δήμου Λειβαδιών, μελετητών κ.α. Το
ΕΒΕΛ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του κ. ΄Οθωνας Θεοδούλου και ο Διευθυντής του οργανισμού κ. Γιώργος Ψαράς, από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών παρέστησαν εκπρόσωποι της Επαρχιακής Διοίκησης
Λάρνακας, ο Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλοι Διοικητικοί Παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή των κανονισμών Sevezo II στις οικιστικές περιοχές της Λάρνακας, Ορόκλινης και
Λειβαδιών, όπως και η μελέτη αντιπρόταση του Επιμελητηρίου με την

συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας (Επιθεώρηση Εργασίας).
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Ο. Θεοδούλου επεξήγησε την σημασία όπως
και την διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την μελέτη του Επιμελητηρίου ενώ επεσήμανε την σημαντική συνεργασία της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο κ. Θεοδούλου χαιρέτησε τη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και πετρελαιοειδών
σε τρία χρόνια ενώ η μελέτη του ΕΒΕΛ αποκαθιστά την ανάπτυξη στο
μεσοδιάστημα μέχρι την μετακίνηση.
Ο Υπουργός Εσωτερικών μετά και τη συνάντηση του με το Επιμελητήριο
Λάρνακας και τους επηρεαζόμενους Δήμους θα πραγματοποίηση συνάντηση με την Επιθεώρηση Εργασίας.
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Έδωσαν τα χέρια το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λάρνακας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Καΐρου
Νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας και Εμπορικού
Επιμελητηρίου Καΐρου.
Η αντιπροσωπεία του Καΐρου αποτελούμενη από
τον Αντιπρόεδρο κ. Ali Shokry, τον Ταμία κ. Al Basha
Edree και τον Διευθυντή Khalid Mostafa, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στην Κύπρο, είχε συνάντηση με τον Γ.Δ του Υπουργείου Εμπορίου και Στέλιο Χειμώνα, με αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ υπό τον κ.
Λεωνίδα Πασχαλίδη, με την Ε/Ε του ΕΒΕ Λάρνακας,
όπως και με ενδιαφερόμενα μέλη του Οργανισμού.
Σκοπός της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας, είναι η περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας
των δύο Επιμελητηρίων, η οποία ξεκίνησε με την
επίσκεψη Αιγυπτίων Κτηματομεσιτών στη Λάρνακα
κατά το 2013, όπως και με την επίσκεψη στελεχών
Αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης στη Λάρνακα.
Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπορικών αποστολών, την αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε τομέα της
οικονομίας, τον προγραμματισμό κοινών δράσεων,
μελετών, προς όφελος των δύο εθνικών οικονομιών
κ.α.
Η Αίγυπτος αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά Μέσης και Εγγύς Ανατολής, με σημαντικά περιθώρια
συνεργασίας στην αγορά παραθεριστικής κατοικίας
στον τουρισμό, στη συμμετοχή Αιγυπτιακών ομίλων
σε Κυπριακά έργα , όπως και σε κάθε τομέα της
οικονομίας γενικότερα.
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής του μνημονίου
συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014 στο ξενοδοχείο Princess , παρουσία
των Αρχών της πόλης, Βουλευτών και επιχειρηματιών της Λάρνακας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας

κ. Όθωνας Θεοδούλου ανέφερε μεταξύ άλλων “ η
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας πιστεύουμε ότι θα ανοίξει μια νέα προοπτική και θα δημιουργήσει καινούργια πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.”
Ως Επιμελητήρια κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Το
ένα επίπεδο είναι το κεντρικό σε επίπεδο ΚΕΒΕ,
που πραγματοποιεί πολλές αποστολές στο εξωτερικό και συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στα ταξίδια του και το δεύτερο επίπεδο αφορά τα
επαρχιακά Επιμελητήρια, με κάθε πόλη και επαρχία ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που
έχουν να προωθούν διάφορες ενέργειες ,με σκοπό
την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο κ. Όθωνας Θεοδούλου δήλωσε επίσης, ότι στο
άμεσο μέλλον θα παρουσιαστούν μεγάλες ευκαιρίες
για ξένες επενδύσεις, τονίζοντας ότι στην περιοχή
της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και
σε χώρες όπως το Ιράκ, Ιράν, αναμένεται ότι θα
επενδυθούν τα επόμενα χρόνια περίπου δύο τρισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου η Κύπρος θα
πρέπει να πάρει το μερίδιο της και να έχει ενεργό
συμμετοχή σε αυτές τις μεγάλες δραστηριότητες
που θα εξελιχθούν στην γύρω περιοχή.
Ο κ. Τ. Μητσόπουλος στον χαιρετισμό του στην

εκδήλωση, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κάιρο, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων
Κύπρου – Αιγύπτου. Ως γνωστό με την υπογραφή
συμφωνίας για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων
φυσικού αερίου στην περιοχή μας, διανοίγονται νέες
προοπτικές στις σχέσεις των δύο χωρών.
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου του Καΐρου κ.
Ali Shokry, στον δικό του χαιρετισμό, αναφέρθηκε
στη ζωηρή επιθυμία του Επιμελητηρίου του Καΐρου
για περαιτέρω ανάπτυξη των Εμπορικών συναλλαγών Κύπρου – Αιγύπτου, με την προώθηση της
επαφής μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών
και την παράλληλη ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων.
Η Πρέσβειρα της Αιγύπτου στην Κύπρο κ. Heba El
Marassi, αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ανάπτυξη
τους, όπως και στις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις
Κύπρου – Αιγύπτου. Εκ μέρους της διπλωματικής
αντιπροσωπείας της Αιγύπτου στην Κύπρο, εκτός
από την Πρέσβειρα της Αιγύπτου, παρέστη στην
εκδήλωση, η Α’ Γραμματέας του Εμπορικού Τμήματος κ. Manal Abdel και ο Charge d’ Affaires κ. Saleh
Hasan.

Κοπή της Βασιλόπιτας
του ΕΒΕ Λάρνακας
Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας
του ΕΒΕ Λάρνακας την Τρίτη 7 Ιανουαρίου
2014 , κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας του Δ.Σ για το 2014. Ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου κ. Όθωνας Θεοδούλου ευχήθηκε καλή χρονιά στα μέλη του Δ.Σ και καλή
πρόοδο στις εργασίες των εταιρειών τους.
Το τυχερό Φλουρί της χρονιάς κέρδισε ο κ.
Φουλής Δημητρίου Μέλος του Δ.Σ.

Σεμινάριο ΕΒΕ Λάρνακας για το κοινοτικό πρόγραμμα «Horizon 2020»
Το ΕΒΕ Λάρνακας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας πραγματοποίησε ενημέρωση των
μελών του Επιμελητηρίου Λάρνακας για το Κοινοτικό Σχέδιο “Horizon 2020”.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι Λειτουργοί του
Ιδρύματος κ. Νικολαϊδου και κ. Κκαφά, κατά την εισαγωγική τους τοποθέτηση, επεξήγησαν το Τμήμα

του Σχεδίου το οποίο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ με την ευκαιρία της επαφής τους με
τα μέλη του Επιμελητηρίου ενημέρωσαν τους παρόντες και για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας.
Ως γνωστό το Σχέδιο “Horizon 2020” αποτελεί το
κατ΄εξοχήν Κοινοτικό Σχέδιο, το οποίο επιδοτεί την

έρευνα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της
οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τους οι κ.κ. Νικολαϊδου και Κκαφά απάντησαν σε αρκετές ερωτήσεις ενδιαφερομένων μελών του ΕΒΕ Λάρνακας,
ενώ επεσήμαναν τη σημασία της καινοτομίας για τις
Κυπριακές επιχειρήσεις.
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Tο EBE Πάφου
στηρίζει άπορες
οικογένειες της
επαρχίας
Το Ε.Β.Ε Πάφου μέσα στα πλαίσια
της κοινωνικής του πολιτικής,
εν’ όψει των εορτών των
Χριστουγέννων και με αφορμή την
οικονομική κρίση που περνάει η
επαρχία της Πάφου προσέφερε
επιταγή 1000€ στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Πάφου.
Την επιταγή παρέδωσε στο
Δήμαρχο Πάφου κ. Σάββα Βέργα
αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου
με επικεφαλής τον Πρόεδρο του
Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γιώργο Λεπτό,
τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
του Ε.Β.Ε κ. Χάρη Τσιολή και το
Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ.
Κενδέα Ζαμπυρίνη. Παρών στη
συνάντηση εκτός από το Δήμαρχο
Πάφου ήταν και ο κ. Φυλακτής
Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του
Δήμου Πάφου.
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Ενημερωτική διάλεξη σε μαθητές του Λυκείου ‘Εμπας
Μαθητές του Λυκείου Έμπας επισκέφθηκαν την Πέμπτη 16/1/2014 το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και
παρακολούθησαν ενημερωτική διάλεξη
από το Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ.
Κενδέα Ζαμπυρίνη σε θέματα ανάπτυξης
και οικονομίας.
Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στο ρόλο του Επιμελητηρίου,
στην κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, τις συνέπειες της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης και της πρόσφατης
Χρηματοπιστωτικής κρίσης, στα στάδια
της οικονομικής ανάπτυξης της Πάφου
ως και στα ευεργετικά αποτελέσματα
που θα αποφέρει στην Επαρχία μας η
ανάδειξη της πόλης της Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το 2017. Έγινε ειδική αναφορά στο μείζον θέμα της ανεργίας που μαστίζει την
Επαρχία και ειδικά την νεολαία και υπογράμμισε τους τομείς ανάπτυξης που
μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της
απασχόλησης και σε οικονομική ανάκαμψη. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο
θέμα των υδρογονανθράκων και στις
δυνατότητες εμπλοκής και αξιοποίησης
της Επαρχίας Πάφου.

Ο κ. Ζαμπυρίνης παρουσίασε στους
μαθητές τους πιο δημοφιλείς κλάδους
σπουδών, τα πιθανά επαγγέλματα του
μέλλοντος, όπως καταδείχθηκαν από
έρευνες και μελέτες Βρετανικού Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και
Δεξιοτήτων και του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθώς και τις προβλεπόμενες νέες
θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν

από την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων (λόγω της εξερεύνησης, εξόρυξης,
επεξεργασίας, παραγωγής και μεταφοράς του).
Οι μαθητές είχαν τέλος την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και ολιγόλεπτο βίντεο
για τη διαχρονική αναπτυξιακή διαδρομή
της Πάφου και την 50χρονη πορεία δράσης του Επιμελητηρίου.

Κόψιμο βασιλόπιτας ΕΒΕ Πάφου 2013
Την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014, στην
πρώτη τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Πάφου για το 2014 έγινε το καθιερωμένο κόψιμο της Βασιλόπιτας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός ευχήθηκε σε όλους καλή
χρονιά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι
θα εργαστούν σκληρά, συλλογικά και παραγωγικά για να αντιμετωπιστεί η κρίση
και να υπάρξουν σύντομα και πάλι θετικά
αποτελέσματα τόσο στην αναπτυξιακή
πορεία της Επαρχίας όσο και στις ίδιες
τις επιχειρήσεις.

Προγραμματιζόμενα σεμινάρια α΄ εξαμήνου 2014
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου στην
προσπάθεια του να στηρίξει τον επιχειρηματικό κόσμο της
επαρχίας, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες απαιτήσεις, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης οργανώνει τα πιο κάτω
σεμινάρια:
1. Την Τετάρτη 12.02.2014 το σεμινάριο με θέμα: “Πρόσφατες Τροποποιήσεις των Κυπριακών Φορολογικών
Νομοθεσιών και άλλες εξελίξεις/ πρακτικές σε σχέση με
θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας”. Στο σεμινάριο
θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση των σχετικών φορολογικών νομοθεσιών σε σχέση με τις πιο πρόσφατες
τροποποιήσεις και εξελίξεις, παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων και σχολιασμός ζητημάτων που άπτονται των
πρακτικών του Γραφείου Φόρου Εισοδήματος και ΦΑ.
2. Την Τετάρτη 12.03.2014 το σεμινάριο με θέμα: “Κάνοντας την πρόσβαση στη Χρηματοδότηση ευκολότερη για
τις Κυπριακές ΜΜΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περίοδος
2014 – 2020)”. Λόγω και των ιδιαίτερα δύσκολων εποχών
που περνάει ο τόπος, ένεκα και της σφοδρής οικονομικής κρίσης, το ΕΒΕ Πάφου παρέχει σε οργανισμούς, φορείς, επιχειρηματίες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προ-

σφερόμενα κοινοτικά κονδύλια, που παρέχονται για την
Κύπρο, στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής περιόδου
2014 – 2020.
3. Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας πως ο παραδοσιακός
καμβάς της επικοινωνίας έχει μετασχηματιστεί και έχουν
αλλάξει σημαντικά τα εργαλεία επικοινωνίας, προσφέρει
δύο σεμινάρια μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τα εργαλεία που διαθέτουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
για τη δημιουργία μιας πολύπλευρης αξιοποίησης της ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Τα σεμινάρια έχουν τίτλο
“Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για ελεύθερους επαγγελματίες” και “Καλύτερες πρακτικές για την αξιοποίηση των
social media στο Τουριστικό Τομέα”. Οι ημερομηνίες για
τα δύο αυτά σεμινάρια θα ανακοινωθούν εν καιρώ.
Τα προγράμματα έχουν 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. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε με την
γραμματεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πάφου στο τηλ. 26818173 ή στο email evepafos@cytanet.
com.cy
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Μεγάλη επιτυχία τα 50χρονα του Επιμελητηρίου Πάφου
Μέσα σε μια πανηγυρική και συγκινητική ατμόσφαιρα
στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, στις 14.12.2013
γιορταστήκαν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΕΒΕ
Πάφου.
Με την ευκαιρία των εορτασμών έχει εκδοθεί αναμνηστικό Λεύκωμα για την 50χρονη αναπτυξιακή
πορεία της Πάφου και των διαχρονικών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Πάφου. Στην εκδήλωση
τιμήθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
για την διαχρονική προσφορά του στην δημόσια ζωή
και για τις άοκνες προσπάθειες του για ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας.
Tιμήθηκαν επίσης προσωπικότητες που με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα συνέβαλαν διαχρονικά στην ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου καθώς
και ιδρυτικά μέλη και αξιωματούχοι που με την Επιμελητηριακή τους δράση συνέβαλαν στην Επιμελητηριακή Καταξίωση.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη
το Επιμελητήριο για την πολυδιάστατη δραστηριότητα του και τον επιχειρηματικό κόσμο για
τις πρωτοβουλίες και
την συμβολή του στην
ανάπτυξη της Πάφου
και της οικονομίας γενικότερα.
Ανάφερε δε ότι θεωρεί πολύ τιμητική την
διάκριση που του απονέμεται και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις
προσπάθειες του για την δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού / επενδυτικού περιβάλλοντος
ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης και
επανεκκίνησης της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής
κ. Γιαννάκης Ομήρου,
κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία για
το σημαντικό έργο που
επιτελεί το Επιμελητήριο
Πάφου και την καθοριστική του συμβολή στην
ανάπτυξη της Επαρχίας
Πάφου. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κος Φειδίας Πηλείδης υπογράμμισε ότι ο Επιμελητηριακός κόσμος
είναι περήφανος για το αξιόλογο έργο του ΕΒΕ Πά-

φου και την μεγάλη του συμβολή στην ανάπτυξη και
πρόοδο της Επαρχίας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Λεπτός, κατάθεσε την εκτίμηση και τον σεβασμό του
σε όλους τους πρωτεργάτες της ανάπτυξης της
Επαρχίας Πάφου και σε όσους συνέβαλαν στην
εδραίωση του Επιμελητηριακού θεσμού. Διαβεβαίωσε ότι το Επιμελητήριο και ο επιχειρηματικός κόσμος
της Πάφου με καθοδηγητή τα 50 χρόνια δημιουργίας
και δραστηριότητας, θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας και για να επανέλθει η Πάφος στην πρωτοπορία της ανάπτυξης.

Οι προσωπικότητες που τιμήθηκαν στην εκδήλωση των 50 χρόνων του ΕΒΕ Πάφου
Με την ευκαιρία των εορτασμών των 50 χρόνων λειτουργίας του Επιμελητηρίου Πάφου, τιμήθηκαν προσωπικότητες
του επιχειρηματικού γίγνεσθαι για τη διαχρονική προσφορά τους στην ανάπτυξη της Πάφου και της οικονομίας
γενικότερα.
Πιο συγκεκριμένα στην εκδήλωση τιμήθηκαν:
• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Αναστασιάδης,
για τη διαχρονική προσφορά του στην δημόσια ζωή και
για τις άοκνες προσπάθειες του για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.
• Το ΚΕΒΕ, μέσω του Προέδρου του κ. Φειδία Πηλείδη, για τη μεγάλη συνεισφορά του στα επιχειρηματικά
δρώμενα, την ανάπτυξη της οικονομίας και την Επιμελητηριακή καταξίωση.
• Για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της Επαρχίας Πά-

στοί Επίτιμοι Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Πλάτωνας
φου:
Αντωνιάδης, Γιάγκος Νικολαΐδης, Λοΐζος Χαβουζάρης,
• Στην τουριστική ανάπτυξη οι μακαριστοί Αλέκος ΜιχαΜιχαλάκης Κονιώτης, Ευάνθης Χ’’Μιτσής, Γιαννάκης
ηλίδης και Ανδρέας Πολυνείκης
Λούκα, καθώς και οι Επίτιμοι Πρόεδροι Θεόδωρος
• Στην Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων οι κύριοι Μιχαλάκης
Αριστοδήμου και Παναγιώτης Χαραλάμπους, οι πρώην
Λεπτός, Θεόδωρος Αριστοδήμου και Ηλίας Ηλιάδης
Πρόεδροι του ΕΒΕ Πάφου κύριοι Ανδρέας Δημητρι• Στην ανάπτυξη του Εμπορίου οι κύριοι Παναγιώτης Χαάδης, Θέμης Φιλιππίδης, Κυριάκος Δρουσιώτης και ο
ραλάμπους και Γλαύκος Χ’’Μιτσής.
νυν Πρόεδρος Γιώργος Λεπτός.
• Στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας της Επαρχίας Πάφου
οι βιομηχανίες COSMOPLAST και BMS Metal Pipes, • Με ειδικές τιμητικές διακρίσεις για την συμβολή τους
στην Επιμελητηριακή καταξίωση οι κύριοι Ανδρέας
μέσω των διευθυντών τους κυρίων Χάρη Χ’’Ιωάννου
Καϊσής, Ιδρυτής και Δωρητής του Ταμείου βραβείων/
και Ανδρέα Φεττά αντίστοιχα.
υποτροφιών Α. Καϊσή του ΕΒΕΠ, ο Επίτιμος Γενικός
• Προσωπικότητες που ενίσχυσαν και τίμησαν με το
Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ.Παναγιώτης Λοϊζίδης και ο
έργο τους τον Επιμελητηριακό θεσμό:
Γραμματέας Διευθυντής του ΕΒΕΠ κ. Κενδέας Ζαμπυ• Τα ιδρυτικά μέλη του Επιμελητηρίου ο μ.Αλφρέδος
ρίνης.
Μαραθεύτης και ο κ. Φειδίας Κυρίλου, οι μακαρι-

