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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η φετινή Ετήσια Έκθεση μας συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις τόσο
στο εθνικό θέμα, όσο και στην οικονομία μας.
Στο εθνικό θέμα, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί πολύ στενά την πορεία
των συνομιλιών, αφού είμαστε πεπεισμένοι ότι μια σωστή δίκαιη και
λειτουργική λύση στο κυπριακό θα ενισχύσει την οικονομία και θα
διανοίξει νέες προοπτικές για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι ο διεθνής
παράγοντας, αλλά και οι ευρύτερες πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην
περιοχή μας, ευνοούν σήμερα μια λύση στο κυπριακό, γεγονός που
θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ελπίζουμε οι συνομιλίες του Προέδρου
Αναστασιάδη με τον Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακκιντζί θα καταλήξουν σ΄
ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα, που θα εξασφαλίσει την στήριξη της
πλειοψηφίας του κυπριακού λαού ώστε να τερματιστεί ο διαχωρισμός
της χώρας μας και να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα πιο
αισιόδοξη αφετηρία.
Στον οικονομικό τομέα, η εικόνα εμφανίζει δύο όψεις. Στα μεν δημόσια
οικονομικά παρατηρείται μια αισθητή βελτίωση που φαίνεται να έθεσε
υπό έλεγχο τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα (3% του ΑΕΠ) όσο και
το δημόσιο χρέος (102% του ΑΕΠ). Αυτό επιτεύχθηκε αφ΄ ενός λόγω
των μέτρων που προέβλεπε το Πρόγραμμα Διάσωσης (Μνημόνιο)
της οικονομίας, και αφ΄ ετέρου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
συγκροτημένης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από το
2013 μέχρι σήμερα, μακριά από αντιπαραγωγικές συζητήσεις.

O κ. Φειδίας Πηλείδης

Η θετική αυτή εξέλιξη, σε συνδυασμό με άλλα σωστικά μέτρα που
λήφθηκαν, οδήγησαν σε έξοδο της οικονομίας μας από την ύφεση, η
οποία το α΄ εξάμηνο του 2015 «τρέχει» με ρυθμό ανάπτυξης 0,8% του
ΑΕΠ, ενώ οι προβλέψεις για όλο το 2015 αναφέρουν ότι η οικονομία
μας, θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1-1,5%. Η επιστροφή της οικονομίας σε
αναπτυξιακούς ρυθμούς αποτελεί για εμάς το κλειδί για επίλυση και των
υπολοίπων προβλημάτων που μας κληροδότησε η πολύχρονη κρίση.
Αναφερόμαστε στα γνωστά και μεγάλα προβλήματα των μη
εξυπηρετουμένων δανείων που αγγίζουν τα 27δισ. ευρώ (45% του
συνόλου των πιστώσεων), της έλλειψης επαρκούς ρευστότητας
χρήματος, της υψηλής ανεργίας (είναι ακόμα στο 15%), του
υπερδανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών (είμαστε
στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη), των υψηλών επιτοκίων, του
τραυματισμένου επιχειρείν, της μειωμένης ανταγωνιστικότητας (από τη
θέση 58 υποχωρήσαμε στη θέση 66) και άλλα.
Κατά την άποψη του ΚΕΒΕ, αυτά τα προβλήματα δεν θα επιλυθούν
εάν δεν προχωρήσουν μέχρι τέλους οι αναγκαίες τομές στον τρόπο
λειτουργίας του Κράτους, αλλά και στον τρόπο λήψης των διαφόρων
αποφάσεων. Η έντονη κομματική χρoιά σε όλες σχεδόν τις κρίσιμες
αποφάσεις για εκσυγχρονισμό του Κράτους, δεν επιτρέπει τη λήψη των
ενδεδειγμένων αποφάσεων με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιβολία η
θετική προοπτική της χώρας.
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Για το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ αναλαμβάνει σωρείαν πρωτοβουλιών που
μεταξύ άλλων αφορούν:

Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ ζητά την συνεχή στήριξη και υποβοήθηση των
ταμείων των επαγγελματικών υπηρεσιών και της Ναυτιλίας που μαζί
με τον Τουρισμό στήριξαν την οικονομία στα δύσκολα χρόνια της
οικονομικής κρίσης. Την ίδια στιγμή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις
για την ενίσχυση νέων υποσχόμενων τομέων όπως η παροχή ιατρικών
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η έρευνα και καινοτομία.

• Την προβολή της οικονομίας μας και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της στο εξωτερικό, ώστε να προσελκύσουμε νέες
ξένες επενδύσεις.
• Την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για άμεση προώθηση των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονιστικών ρυθμίσεων που θα
προσδώσουν ένα νέο πιο ανανεωμένο πρόσωπο στην οικονομία μας
στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
• Την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών
για να καταστούν πιο σύγχρονοι, πιο ευέλικτοι, πιο παραγωγικοί και
πιο ανταγωνιστικοί.
• Την άμεση προώθηση των ζωτικών έργων ποιοτικής ανάπτυξης,
όπως την ίδρυση καζίνο, μαρίνων, γηπέδων γκολφ, θεματικών
πάρκων, κλπ.

Αναμφίβολα, η πορεία της οικονομίας μας θα εξαρτηθεί και από
εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η σταθερότητα και ασφάλεια στην
περιοχή μας, η ενίσχυση της οικονομίας της ευρωζώνης, η ανασύνταξη
της οικονομίας της Ελλάδας, η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των τιμών
του πετρελαίου, οι διεθνείς συναλλαγματικές ισορροπίες, τα διεθνή
επιτόκια, κλπ. Δυστυχώς, οι τρέχουσες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον
δεν είναι οι καλύτερες. Ειδικά στον τομέα της σταθερότητας και
ασφάλειας στην περιοχή μας, είμαστε πολύ ανήσυχοι από την τροπή
που προσλαμβάνει η κρίση στη Συρία και οι απρόβλεπτες προεκτάσεις
της. Συναφές μ΄ αυτό είναι και το οξύ πρόβλημα με τους μετανάστες
που ήδη μεταφέρθηκε στην καρδιά της Ευρώπης.

Εκτός αυτών των πρωτοβουλιών, που αποτελούν σημαντικούς άξονες
για να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης, το ΚΕΒΕ δίνει έμφαση
στην ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα, στην
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών από τις υπηρεσίες του κράτους, στην ενίσχυση του
ιδιωτικού τομέα, στην αξιοποίηση σύγχρονων μοντέλων επιχειρηματικής
δράσης (ΒΟΤ, κλπ).

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η περίοδος που διανύουμε είναι αρκετά σύνθετη και ρευστή. Τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της Κύπρου, υπάρχουν απρόβλεπτες
μεταβλητές που δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα μας ευνοήσουν ή όχι.

Ακόμα, το ΚΕΒΕ ζητά την προώθηση μιας νέας ευφάνταστης
τουριστικής πολιτικής που δεν θα εξαρτά τις καθεχρονικές αφίξεις
τουριστών από την πορεία 1-2 αγορών, που θα εμπλουτίζει το
τουριστικό πρόσωπο της Κύπρου, που θα περιορίζει το πρόβλημα
εποχικότητας, που θα αναβαθμίζει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Το ΚΕΒΕ δίνει τεράστια σημασία στην πορεία και εξέλιξη του τουρισμού,
γιατί όπως αποδείχθηκε στα χρόνια της κρίσης (2013-14) αποτέλεσε το
σημαντικότερο μοχλό αντίστασης και ενίσχυση της οικονομίας μας.

Εμείς έχουμε υποχρέωση να αξιοποιήσουμε στο «μέγιστο» τα θετικά
και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα αρνητικά αυτών των
μεταβλητών. Μέσα απ΄ αυτή τη διαδικασία ευελπιστούμε και ελπίζουμε
ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και
προόδου. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια νέα
αφετηρία, όπου η οικονομία θα προσφέρει σιγουριά και προοπτική.
Ως ΚΕΒΕ, θα συνεχίσουμε την υπερπροσπάθεια, δίνοντας (όπως πάντα)
το άπαν των δυνάμεων μας για το καλό της οικονομίας και του τόπου.
Με συγκρατημένη αισιοδοξία, λοιπόν καλωσορίζουμε την επόμενη
μέρα της κρίσης. Μαζί με εσάς, τα μέλη μας, που αποδείξατε πολλές
φορές, την επινοητικότητα και το δυναμισμό σας, αναμένουμε ότι θα
καταφέρουμε να φέρουμε την άνοιξη στον τόπο. Με την ευκαιρία αυτή
θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΕΒΕ για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία
που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα
Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Επιμελητηρίων, τα Συμβούλια των
Επαγγελματικών και Διμερών Συνδέσμων, το Γενικό Γραμματέα του
ΚΕΒΕ φίλο Μάριο Τσιακκή, τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ
φίλο Παναγιώτη Λοϊζίδη, τους διευθυντές, τα στελέχη και το προσωπικό
των Επιμελητηρίων μας για τη σημαντική προσφορά τους στον
Επιμελητηριακό θεσμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το ΚΕΒΕ και στον τομέα της ενέργειας,
ο οποίος εισήλθε στην σφαίρα των ενδιαφερόντων μας μετά την
ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ.
Το ΚΕΒΕ, εκτιμά ότι η ενέργεια, μετά και τη φιλόδοξη περιφερειακή
συνεργασία που προωθεί η κυβέρνηση με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και
την Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει πολλά στην οικονομία μας. Πέραν
της έλευσης διεθνών εταιρειών κολοσσών στην κυπριακή οικονομία,
πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου μας θα δημιουργήσει
τεράστια εισοδήματα για τη χώρα, νέες θέσεις εργασίας και σίγουρα
συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το ΚΕΒΕ έχει πάντοτε στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του τους
παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία,
το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η γεωργία και ο κλάδος των ακινήτων.
Πιστεύουμε ότι οι τομείς αυτοί, παρά τα βαριά πλήγματα που δέχθηκαν
λόγω της κρίσης, είναι σε θέση να ανασυνταχθούν και να προσφέρουν
στην ανάπτυξη του τόπου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη μας, που στις
δύσκολες ώρες που περάσαμε, παραμείνατε δίπλα στο Επιμελητήριο
και στηρίξαμε τις προσπάθειες μας για ενίσχυση των επιχειρήσεων και
επιστροφή της οικονομίας σε ανάπτυξη.
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Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
Πρόεδρος: ........................................................................................................... Φειδίας Πηλείδης
Τέως Πρόεδρος:.......................................................................................... Μάνθος Μαυρομμάτης
Αντιπρόεδροι ......................................................................................................... Γιώργος Λεπτός
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
Γιώργος Δημητρίου
Ντίνος Λευκαρίτης
Ανδρέας Μάτσης
Επίτιμοι Πρόεδροι: ................................................................................Χριστόδουλος Μαυρουδής
Φάνος Επιφανίου
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας: ......................................................................... Στέλιος Αναστασιάδης
Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού: ............................................................................ Κώστας Γαλαταριώτης
Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:......................................................................... Γιώργος Μαυρουδής
Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας: ............................................................................‘Οθωνας Θεοδούλου
Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου: ............................................................................... Ανδρέας Δημητριάδης
Γενικός Γραμματέας: ........................................................................................... Μάριος Τσιακκής
Επίτιμος Γενικός Γραμματέας: ................................................................... Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης
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Λιάκος Θεοδώρου

Τέως Πρόεδρος:.....................................Μάνθος Μαυρομμάτης

Κικούλλα Κότσαπα

Αντιπρόεδροι: .................................................. Γιώργος Λεπτός

Ήρως Μιλτιάδους

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

Γιάννης Μισιρλής

Γιώργος Δημητρίου

Ανδρέας Τσουλόφτας

Ντίνος Λευκαρίτης

Μέλη Αμμοχώστου: .................................. Γιώργος Μαυρουδής

Ανδρέας Μάτσης

Κίκης Βασιλείου

Επίτιμοι Πρόεδροι: ..........................Χριστόδουλος Μαυρουδής

Γιώργος Μιχαηλίδης

Φάνος Επιφανίου

Κυριάκος Σοφοκλέους

Βασίλης Γ. Ρολόγης

Τώνης Τουμαζής

Γενικός Γραμματέας: ......................................Μάριος Τσιακκής

Μέλη Λάρνακας:....................................... Όθωνας Θεοδούλου
Ζήνωνας Αποστόλου

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας: ............. Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Κώστας Δημητρίου
Γιώργος Σκορδέλλης

Μέλη Λευκωσίας: ................................... Στέλιος Αναστασιάδης

Τάσος Χριστοφόρου

Ευγένιος Ευγενίου
Κώστας Ζορπάς

Μέλη Πάφου:...........................................Ανδρέας Δημητριάδης

Μάριος Λένας

Σάββας Γεωργιάδης

Μιχάλης Μουσιούττας

Στέφανος Στεφάνου

Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Χάρης Τσιολής

Έλενα Τάνου

Χρύσης Χρυσάνθου

Ιάκωβος Φωτιάδης
Αριστίνδην Μέλη: ...............................................Χάρης Λοϊζίδης

Χρίστης Χριστοφόρου

Θωμάς Καζάκος
Αλεξάνδρα Γαλανού
Φώτος Φωτιάδης
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Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Τοπικών Επιμελητηρίων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Τέως Πρόεδρος:
Επίτιμοι Πρόεδροι:

Πρόεδρος:
Τέως Πρόεδρος:
Πρώην Πρόεδρος:
Επίτιμοι Πρόεδροι:

Αντιπρόεδροι:

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι:

Στέλιος Αναστασιάδης
Κώστας Γεωργαλλής
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης
Ιάκωβος Φωτιάδης
Κώστας Ζορπάς
Ευγένιος Ευγενίου
Έλενα Τάνου
Χρίστης Χριστοφόρου
Νίκος Λακούφης
Ανδρέας Λοϊζίδης

Επίτιμος Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Επίτιμα Μέλη:
Δημοσθένης Σεβέρης
Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωκράτης Ηρακλέους
Μέλη:
Πάμπος Αγρότης
Γιάννος Αργυρού
Δήμος Δημοσθένους
Μαρίνος Καλλής
Άκης Κελεπέσιης
Θεόδωρος Κρίγγος
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Μάριος Λένας
Ντίνος Μιτσίδης
Χάρης Μιχαήλ
Μιχάλης Μουσιούττας
Νίκος Νουρής
Χριστάκης Χαραλάμπους
Aριστίνδην Μέλη:
Μιχάλης Σαρρής
Πάνος Πρωτοπαπάς
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Κώστας Γαλαταριώτης
Φιλόκυπρος Ανδρέου
Δημήτρης Σολομωνίδης
Τάκης Νέμιτσας
Στάθης Παπαδάκης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Εύρος Στυλιανίδης
Γιαννάκης Χριστοδούλου
Αντιπρόεδροι:
Ανδρέας Τσουλόφτας
Χαράλαμπος Παττίχης
Ηλίας Νεοκλέους
Σπύρος Σπύρου
Λιάκος Θεοδώρου
Επίτιμος Γραμματέας:
Κικούλα Κότσαπα
Γραμματέας/Διευθυντής: Χρήστος Αναστασιάδης
Μέλη:
Θεόδοτος Ανθούσης
Ανδρέας Λαός
Μιχάλης Λοϊζίδης
Περικλής Μάρκαρης
Δημοσθένης Μαυρέλλης
Ήρως Μιλτιάδους
Γιάννης Μισιρλής
Χρύσης Πετούσης
Μαίρη Πρωτοπαπά
Άθως Τηλλυρής
‘Ακης Χαραλάμπους
Ηλίκκος Χαραλάμπους
Αριστίνδην Μέλη:
Βάσος Δημητριάδης
Μιχαήλ Βιράρτη
Λευτέρης Κουζαπάς
Ξάνθος Νέμιτσας
Μίλτος Παπαδόπουλος
Κώστας Χαρίτου
Πανίκος Χ”Χαμπής
Τάσος Κουνούδης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

Πρόεδρος:
Τέως Πρόεδρος:
Πρώην Πρόεδροι:

Πρόεδρος:
Τέως Πρόεδρος:
Πρώην Πρόεδρος:
Επίτιμοι Πρόεδροι:

Πρόεδρος:
Τέως Πρόεδρος:
Πρώην Πρόεδροι:

Γιώργος Μαυρουδής
Γιώργος Μιχαηλίδης
Χριστόδουλος Μαυρουδής
Φάνος Επιφανίου
Δημήτρης Ιωάννου
Τάκης Κυριακίδης
Φώτης Παπαθωμάς
Ανδρέας Μάτσης
Λοϊζος Σιακαλλής
Αντιπρόεδροι:
Κυριάκος Σοφοκλέους
Τώνης Τουμαζής
Κίκης Βασιλείου
Χριστάκης Παπαβασιλείου
Χρυσταλλένη Σώζου
Επίτιμος Γραμματέας: Παρασκευάς Κυριακίδης
Γραμματέας/Διευθυντής:Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
Μέλη:
Χρίστος Αγγελίδης
Μιχάλης Βασιλείου
Άντρη Επιφανίου
Φώτης Ιωαννίδης
Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Γιώργος Λόρδος
Χριστόδουλος Νεοφύτου
Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Μιχάλης Τίμινης
Ανδρέας Χ’’Θεοδοσίου
Αριστίνδην Μέλη:
Σταύρος Μαυρομάτης

Όθωνας Θεοδούλου
Ντίνος Λευκαρίτης
Ανδρέας Λουρουτζιάτης
Ανδρέας Μούσκος
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Νίκος Κοσμάς
Κίκης Κυριακίδης
Αντιπρόεδροι:
Γιώργος Σκορδέλης
Ζήνωνας Αποστόλου
Κώστας Δημητρίου
Άγγελος Μυλωνάς
Τάσος Χριστοφόρου
Επίτιμος Γραμματέας:
Κίκης Γεωργίου
Γραμματέας/Διευθυντής:
Γιώργος Ψαράς
Μέλη:
Νάκης Αντωνίου
Φλώρος Βωνιάτης
Φουλής Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Ανδρέας Λευκαρίτης
Λουκάς Λουκά
Ευάγγελος Μούσκος
Ριάκος Σεραφείμ
Σταύρος Σταύρου
Στέφανος Στεφανή
Κωστάκης Τοφαρίδης
Σοφοκλής Φιλιαστίδης
Γιώργος Χασάπης
Επίτιμα Μέλη:
Γιώργος Παπαναστασίου
Μαρία Μηλιώτου
Αριστίνδην Μέλη: Μαρία Ματθαίου Σουρουλλά
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Ανδρέας Δημητριάδης
Γιώργος Λεπτός
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Παναγιώτης Χαραλάμπους
Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος Παπαντωνίου
Ηλίας Μυριάνθους
Γιαννάκης Αριστοδήμου
Γιώργος Μάης
Ζήνων Ζήνωνος
Επίτιμος Γραμματέας:
Νίκος Κόνικκος
Γραμματέας/Διευθυντής: Κενδέας Ζαμπυρίνης
Μέλη:
Δημήτρης Ασσιώτης
Σάββας Γεωργιάδης
Παντελής Ευαγγέλου
Ανδρέας Ιωάννου
Κύπρος Κουρούσιης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Λουκής Λουκά
Μιχάλης Μιχαήλ
Στέφανος Στεφάνου
Χρίστος Τζιώλης
Στάθης Τσιντίδης
Χάρης Τσιολής
Χρύσης Χρυσάνθου
Αριστίνδην Μέλη:
Σπύρος Μακριδάκης
Μαρία Κουρούπη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ
Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται:
1. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ
2. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων
3. Από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαγγελματικών Συνδέσμων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)
• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)
• Ευρωεμπόριο (Eurocommerce)
• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
• Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
• Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
• Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων – GS1 Κύπρου
• Διεθνής Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WASME)
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου (ETPO)
• Euro-Med TDS
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΕΒΕ
KPMG LTD
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΕΒΕ
fmw ﬁnancial media way
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Γενική Δράση ΚΕΒΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ύσκολη εξακολούθησε να είναι η περίοδος που πέρασε
τόσο για τις Κυπριακές επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία γενικότερα σαν συνέπεια των γνωστών αποφάσεων του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.
Πλην όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενθαρρυντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός
ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια
πρώτα σημάδια ανάκαμψης και σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις η πορεία αυτή θα συνεχιστεί νοουμένου βέβαια ότι θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και θα γίνονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Δ

Στην κατεύθυνση αυτή πάγια θέση του
ΚΕΒΕ παραμένει πως η πιστή εφαρμογή
των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε με την Τρόϊκα αποτελεί τη μοναδική οδό για γρήγορη έξοδο
από αυτό.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις με την Τρόϊκα κατά τις επισκέψεις
της στην Κύπρο την υπό επισκόπηση περίοδο προβάλλοντας τις θέσεις του επι-

χειρηματικού κόσμου για ανάκαμψη των
Κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και για τη
γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στην
ανάπτυξη.

εξορθολογιστεί και να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και της αγοράς
ακινήτων αλλά και στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε να υποβάλλει τις θέσεις και απόψεις του τόσο
στην εκτελεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στη λήψη αριθμού μέτρων προς την
ορθή κατεύθυνση.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να τονίζει την
ανάγκη για αποκρατικοποιήσεις (κάτι που
αποτελεί εξάλλου μνημονιακή μας υποχρέωση), την ανάγκη λήψης μέτρων για
ανάκαμψη της οικοδομικής βιομηχανίας,
την ανάγκη βελτίωσης του τουριστικού
μας προϊόντος και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για αύξηση του τουριστικού ρεύματος και της αντιμετώπισης του
προβλήματος που δημιουργήθηκε στον
τουρισμό από την κατάσταση στη Ρωσία
καταδικάζοντας παράλληλα τις πραγματικά άκαιρες και αχρείαστες απεργίες στα
λιμάνια και την ΑΗΚ.

Μεταξύ άλλων, οι θέσεις του ΚΕΒΕ αφορούσαν την ανάγκη αντιμετώπισης του
οξύτατου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και σε συνάφεια
με αυτό την ανάγκη ψήφισης της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, την ανάγκη για σωστή αναδιάρθρωση των δανείων όπου με τον τρόπο
αυτό θα υποβοηθηθούν οι βιώσιμοι δανειολήπτες και θα μειωθεί το ψηλό ποσοστό
των ΜΕΔ, την ανάγκη τροποποίησης του
φορολογικού πλαισίου περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και της φορολόγησης ακινήτων (φόρος κεφαλαιουχικών κερδών,
μεταβιβαστικά, κρατικές και δημοτικές
φορολογίες) έτσι που το όλο σύστημα να

Η ανάγκη για μείωση των επιτοκίων, για
βαθιές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα περιλαμβανομένων της εξάλειψης της
γραφειοκρατίας, της μείωσης του συνολικού κρατικού μισθολογίου και της ψαλίδας μεταξύ των μισθών του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, η ριζική αναδιάρθρωση των μισθολογικών κλιμάκων, ο εκσυγ-

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
στο επιχειρηματικό φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Ιράν
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Γενική Δράση ΚΕΒΕ
χρονισμός του συστήματος αξιολόγησης
των δημοσίων υπαλλήλων, η διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας τα θέματα της πάταξης της
διαφθοράς και της διαπλοκής ήταν ανάμεσα στα θέματα που το ΚΕΒΕ έθετε επιτακτικά τόσο προς την Εκτελεστική και
Νομοθετική Εξουσία όσο και προς τα κλιμάκια της Τρόικα.

ήσεις και την αφερεγγυότητα, την ανάγκη
για προσέλκυση καταθέσεων και δανειοδότηση των ΜΜΕ, την ανάγκη να επιτραπεί η πώληση μέρους των ΜΕΔ προς
επενδυτικά ταμεία περιλαμβανομένων
των ξένων, την ανάγκη της περαιτέρω μείωσης των δανειστικών επιτοκίων και την
ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας
των τραπεζών.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το
ΚΕΒΕ απασχόλησε επίσης η κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το τραπεζικό σύστημα τα οποία συνοψίζονται στο ψηλό ποσοστό δανειοδοτήσεων που αγγίζει το 300% του ΑΕΠ με το
λόγο δανείων προς καταθέσεις να αγγίζει
το 140%, το ψηλό ποσοστό των ΜΕΔ που
ανέρχονται στο 50% του συνόλου των
δανείων και το ψηλό κόστος λειτουργίας
των τραπεζών.

Με τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων
από την Κυπριακή Κυβέρνηση, η Κύπρος
έχει επιστρέψει στις διεθνείς αγορές ένα
χρόνο νωρίτερα από ότι αναμενόταν και
είναι σε θέση και πάλι να χρηματοδοτήσει
τις ανάγκες της μέσω των διεθνών αγορών και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία
της, επιτρέποντας και ενθαρρύνοντας
επενδύσεις.

Οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ που έχουν αποσταλεί τόσο στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω όσο και στη Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας αφορούν την ανάγκη σωστής
εφαρμογής της νομοθεσίας για τις εκποι-

Οι περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίου έχουν αρθεί πλήρως και η εμπιστοσύνη
στο τραπεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει πλήρως αποκατασταθεί, μία εξέλιξη που έχει δώσει ήδη την ώθηση για την
τόνωση της Οικονομίας, της ανάπτυξης
και της απασχόλησης.

Η άρση των τελευταίων περιορισμών σημαίνει ότι οι τράπεζες στην Κύπρο είναι
τώρα σε θέση να αυξήσουν το κεφάλαιό
τους και να χρηματοδοτήσουν με ασφάλεια την Οικονομία, με θετικό αντίκτυπο
όσο αφορά την υποστήριξη των πολιτών,
των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη.
Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε τη μείωση των επιτοκίων που ανακοίνωσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τονίζοντας πως αυτή ελαφρύνει τους δανειολήπτες και τονώνει την
οικονομία.
Ζήτησε όμως παράλληλα όπως οι μειώσεις αυτές συνεχιστούν ώστε να μειωθεί
περισσότερο το κόστος χρήματος για τις
κυπριακές επιχειρήσεις και να φτάσει στα
ίδια επίπεδα που απολαμβάνουν όλες οι
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις
οποίες καλούνται να ανταγωνιστούν.
Το ΚΕΒΕ δεν δίστασε να χαιρετίσει όσες
ενέργειες έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση όπως την έξοδο της Κύπρου στις
ξένες αγορές και τις αναβαθμίσεις τόσο
της οικονομίας όσο και των τραπεζών από
τους ξένους οίκους αξιολόγησης.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης στο ΚΕΒΕ
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Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε επίσης τα θετικά αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης
(stress test) των Κυπριακών τραπεζών
που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα καθώς και τη διοχέτευση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων σε τραπεζικά ιδρύματα της
Κύπρου.
Το ΚΕΒΕ τόνισε έντονα πως τα κεφάλαια
από την έξοδο στις αγορές αλλά και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της
πραγματικής οικονομίας εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι επιτυχίες
αυτές θα λειτουργήσουν θετικά στις προσπάθειες για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και αύξηση της ρευστότητας χρήματος. Το ΚΕΒΕ τόνισε επανειλημμένα
ότι οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι
η πορεία της χώρας βρίσκεται στο σωστό
δρόμο και πως θα πρέπει να αξιοποιηθούν
σωστά.
Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη αυτά
καθαυτά, η ύφεση το 2014 ήταν μικρότερη απ’ ότι αναμενόταν αρχικά με τη μείωση του ΑΕΠ να ανέρχεται στο 2.8% ενώ

για το 2015 προβλέπεται μικρή αύξηση
της τάξης του 0.4%.
Θετικότεροι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται το 2016/17.
Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε αρνητικά
επίπεδα το 2014 (-0.3%), ενώ αναμένεται
να ανέλθει μόλις στο 0.7% το 2015. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα επίπεδα της
ανεργίας που παραμένουν γύρω στο 16%.
Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυτό ήταν μικρότερο απ’ ότι αναμενόταν το 2014 και κυμάνθηκε στο 3.0%, ενώ αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα το 2015 με
περαιτέρω μείωση το 2016.
Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
κυμάνθηκε στο 107% το 2014 ενώ αναμένεται αύξηση στο 115% το 2015 με μείωση από το 2016 και μετά. Τέλος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να
μειώνεται λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης και να φθάνει το -1.2%
ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2014 με προοπτική περαιτέρω μείωσης το 2015.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ/ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σημαντική εξέλιξη υπήρξε το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για τα θέματα της απλοποίησης/βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου
μεταφέρθηκε από την ειδική μονάδα που
λειτουργούσε στα πλαίσια του Υπουργείου Οικονομικών στη Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης που λειτουργεί υπό την
πολιτική εποπτεία του Υφυπουργού παρά
τω Προέδρω.
Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
έχει δύο κύριους τομείς αρμοδιότητας,
τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση.
Oι βασικοί άξονες της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (εκσυγχρονισμός δομών,
βελτίωση/ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, βελτίωση εξυπηρέτησης του πολίτη),
ο αναπτυξιακός σχεδιασμός (συντονισμός
χάραξης τομεακών στρατηγικών διαμόρφωση δήλωσης κυβερνητικής στρατηγικής, εθνικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο), η

Συνάντηση της ηγεσίας του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κ. Γιαννάκη Ομήρου
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έξυπνη ρύθμιση (αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός ρυθμιστικού πλαισίου, εκσυγχρονισμός νομοθεσιών/διαδικασιών) οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα (ετοιμασία
νομικού πλαισίου για ταχεία αδειοδότηση
στρατηγικών επενδύσεων, διευκόλυνση
υλοποίησης επενδύσεων, προώθηση επιχειρηματικότητας) και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (υλοποίηση έργων και διαμόρφωση πολιτικής).

αφού τα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις,
το κοινωνικό σύνολο, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την οικονομία είναι τεράστια.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίηση του
για την εξέλιξη αυτή αφού πάγια θέση του
ήταν ότι για να προωθηθούν τα πιο πάνω
θέματα χρειάζεται πολιτική εποπτεία. Γι’
αυτό και ζητούσε εδώ και χρόνια το διορισμό σχετικού Επιτρόπου που να υπάγεται
απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αίτημα του ΚΕΒΕ ικανοποιήθηκε βέβαια με τη σύσταση Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπό την πολιτική
εποπτεία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω.

Στην κατεύθυνση αυτή είχε αριθμό συναντήσεων με τον Υφυπουργό παρά τω
Προέδρω που αφορούσαν τόσο τη διοικητική όσο και την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Παράλληλα συμμετείχε σε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση
με το πρόγραμμα μείωσης του διοικητικού
φόρτου τόσο στο επίπεδο των Βρυξελλών όσο και στα κράτη – μέλη.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα
που πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή ώθηση στην οικονομία μας και που η
ανάγκη για προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Επίσης συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα
την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο όπου ανταλλάγηκαν απόψεις και υποβλήθηκαν εισηγήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για
την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο.

Το ΚΕΒΕ διαπιστώνει πως έχουν αρχίσει
να γίνονται κάποια σοβαρά βήματα προς
τη σωστή κατεύθυνση όπως η καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού,
η περαιτέρω αξιοποίηση των ΚΕΠ, η μεταρρύθμιση της Προεδρίας, η σύσταση
Τμήματος Φορολογίας που έγινε μέσω
της συγχώνευσης του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ,
η έναρξη της μεταρρύθμισης/εκσυγχρονισμού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, η
κατάργηση ημικρατικών οργανισμών που
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η αλλαγή στο σύστημα προαγωγών στο δημόσιο, η προώθηση της κινητικότητας στο
δημόσιο και η προώθηση της αντικατάστασης του υφιστάμενου ισοπεδωτικού
συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρ’ όλα αυτά το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις την ανάγκη επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών
για εισαγωγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και λήψης των αναγκαίων μέτρων

Θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον εξορθολογισμό
του τρόπου λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Εάν γίνει σωστά, η μεταρρύθμιση

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της
μεταρρύθμισης το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει την
πίεση/ενέργειες του προς όλες τις κατευθύνσεις αφού οι μεταρρυθμίσεις και
η απλοποίηση/βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου διευκολύνει την επιχειρηματική
δραστηριότητα αλλά και τις ξένες επενδύσεις.
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θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία του Κράτους και θα υποβοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη, τόσο σήμερα όσο και στην μετά την λύση του Κυπριακού προβλήματος εποχή. Εάν όμως
γίνει λανθασμένα, τότε τα λάθη θα συσσωρευτούν και σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά
και λειτουργικά προβλήματα. Επομένως,
οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν σήμερα
πρέπει να γίνουν σωστά και ορθολογικά
με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και
μόνο. Το ΚΕΒΕ έχοντας σαν σημείο αναφοράς την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα έχει καταθέσει στον αρμόδιο
Υπουργό, δηλαδή τον Υφυπουργό παρά
τω Προέδρω έγγραφο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Στο έγγραφο αυτό υποβάλλονται μεταξύ
άλλων οι εξής εισηγήσεις:
• Κατάργηση των πολιτικών παρεμβάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, άμεσα ή έμμεσα
• Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
με μετρήσιμα κριτήρια και με βάση την
αξία και τα προσόντα και όχι την αρχαιότητα, έτσι που να προάγεται η αξιοκρατία, η αριστεία και η διαφάνεια
• Διαμόρφωση του κρατικού μισθολογίου με βάση τη σύγκριση και διασύνδεση του με το κόστος των αντίστοιχων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα
(benchmarking) και με στόχο τη διαμόρφωση του τελικού κόστους στα
πλαίσια των πραγματικών δυνατοτήτων
της οικονομίας και την εξάλειψη των
στρεβλώσεων
• Ενίσχυση της ανεξαρτησίας, διαφάνειας και επίβλεψης της ΕΔΥ.
• Δημιουργία ανεξάρτητων μηχανισμών
επίλυσης παραπόνων / διαφορών
• Ενίσχυση της διευθυντικής ευθύνης και
λογοδοσίας
• Βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης
προσωπικού
• Περιορισμός ή εξάλειψη της αρχαιότητας ως κριτηρίου επιλογής

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

• Αναθεώρηση των συνδυασμένων κλιμάκων μισθοδοσίας
• Η ΑΤΑ να υπόκειται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς
• Αύξηση της λογοδοσίας και διαφάνειας
στη Δημόσια Υπηρεσία
• Εισαγωγή προστατευτικών μέτρων για
όσους προβαίνουν σε καταγγελίες
• Μη κατοχή κομματικών αξιωμάτων από
δημόσιους υπαλλήλους
Σε σχετική συνάντηση με τον Υφυπουργό
παρά τω Προέδρω διαπιστώθηκε συμφωνία επί των πλείστων εισηγήσεων του εγγράφου.
Στo έγγραφο επαναλαμβάνεται αφενός
η στήριξη των δύο Οργανώσεων στην τεράστια προσπάθεια που η Κυβέρνηση καταβάλλει για μια τόσο σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση ενώ αφετέρου
επισημαίνονται δύο σημαντικές ανησυχίες
– επιφυλάξεις αρχής στα όσα προωθούνται. Η πρώτη ανησυχία αφορά την πτυχή
των πολιτικών-κομματικών παρεμβάσεων
στην Δημόσια Υπηρεσία, όπου φαίνεται
ότι τα προωθούμενα νομοσχέδια δεν αντιμετωπίζουν με επάρκεια τους εν δυνάμει

κινδύνους ούτε όσον αφορά την επιλογή
και διορισμό του Προέδρου και των μελών
της ΕΔΥ ούτε και όσον αφορά την απαγόρευση κατοχής κομματικών αξιωμάτων
από τους δημόσιους υπαλλήλους.
Η δεύτερη ανησυχία αφορά την αδήριτη
ανάγκη συγκράτησης του κρατικού μισθολογίου και τη μη παραχώρηση αυξήσεων που να βρίσκονται έξω από τις πραγματικότητες της οικονομίας. Πέραν της
ανάγκης διασύνδεσης του κόστους απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρεσία με το
αντίστοιχο κόστος στον Ιδιωτικό Τομέα
και της ανάγκης μείωσης του κόστους
του Κρατικού Μισθολογίου ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ έτσι που να προσεγγίσει τα
επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, δεν νοείται καταβολή αυξήσεων όσο
η χώρα θα βρίσκεται σε διαδικασία μείωσης του υπερβολικού χρέους και σε υποχρέωση παραγωγής εξαιρετικά ψηλών ποσοστών πρωτογενούς πλεονάσματος.
Επιπρόσθετα ένα ορθολογικό σύστημα
παραχώρησης αυξήσεων στον Κρατικό
Τομέα πρέπει να βασίζεται στην παραγωγικότητα και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και όχι στην αύξηση

του ΑΕΠ. Το ΚΕΒΕ καλεί καταληκτικά τον
Υφυπουργό να αναθεωρήσει την πρότασή
του και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις
στα Νομοσχέδια έτσι που να επιτευχθούν
σωστά και εξ’ ολοκλήρου οι στόχοι της
μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/
ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει διαχρονικά ότι οι
ελευθεροποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις μόνο
οφέλη μπορεί να επιφέρουν τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία γενικότερα επιτρέποντας παράλληλα στο κράτος να επικεντρωθεί στον επιτελικό, εποπτικό και
κοινωνικό του ρόλο. Τον ρόλο αυτό δε θα
δύναται να ασκεί καλύτερα λόγω της απεμπλοκής του από επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να προωθεί την πιο πάνω
θέση του προς όλες τις κατευθύνσεις το-

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ κ.κ. Φειδία Πηλείδη
και Μάριο Τσιακκή, αντίστοιχα
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νίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα
κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση / λειτουργία μεγάλων έργων υποδομής μέσω
των μεθόδων ΒΟΤ και ΡΡΡ.
Αυτό θα προσδώσει την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση των έργων ενώ θα αποδεσμεύσει
τεράστια κονδύλια από τους κρατικούς
προϋπολογισμούς, κάτι που κρίνεται ως
περισσότερο από αναγκαίο στους πραγματικά δύσκολους οικονομικούς καιρούς
που διερχόμαστε και θα επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από τον
ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα.
Οι πιο πάνω θέσεις και απόψεις του ΚΕΒΕ
συμπίπτουν και με τις σχετικές θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό και έχουν
συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Τρόικας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην κατεύθυνση αυτή
το ΚΕΒΕ χαιρέτισε ένθερμα τη ψήφιση
του νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις ως
επίσης και το διορισμό Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για να αναλάβει την αποκρατικοποίηση σημαντικού αριθμού οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα
στους οποίους περιλαμβάνονται η Αρχή
Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Ηλεκτρισμού και
η Αρχή Λιμένων.
Είναι πεποίθηση του ΚΕΒΕ πως οι αποκρατικοποιήσεις θα έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις στα έσοδα του κράτους, τη μείωση του δημόσιου χρέους, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και κατ’ επέκταση την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.
Γι’ αυτό και το Επιμελητήριο αντιτάχθηκε σθεναρά και καταδίκασε απερίφραστα
τις απεργιακές κινητοποιήσεις στους πιο
πάνω οργανισμούς με σκοπό την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης τους και προειδοποίησε πως τυχόν υπαναχωρήσεις από τις
ήδη ειλημμένες αποφάσεις θα το βρουν
κάθετα αντίθετο.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα οφέλη
που θα προκύψουν από τις ελευθεροποιήσεις/ιδιωτικοποιήσεις, το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι από τα σημαντικότερα οφέλη είναι μεταξύ άλλων και τα πιο
κάτω:
• Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν ισχυρότερα κίνητρα και την ικανότητα να είναι
παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες, και συνεπώς έχουν τα εχέγγυα να αυξήσουν την απόδοση τους, να
μειώσουν το κόστος των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και
μέσω της αυξημένης κατανάλωσης να
επιτύχουν αυξημένο κύκλο εργασιών
και κατ’ επέκταση αυξημένη κερδοφορία με όφελος και για την οικονομία του
Κράτους.
• Τίθενται στόχοι σε τεχνοκρατική και
αντικειμενική βάση, ενώ μειώνεται η
πολιτική παρέμβαση και περιορίζεται το πεδίο δράσης κομματικών συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με αυστηρά τεχνοκρατικά και διαφανή
κριτήρια προς όφελος του οργανισμού,
του προσωπικού και της οικονομίας γενικότερα.
• Εξασφαλίζεται πιο εύκολα χρηματοδότηση προς τις ιδιωτικές εταιρείες από
τις αγορές κεφαλαίου. Επίσης, οι ιδιωτικές εταιρείες προβαίνουν σε αποδοτικότερες επενδύσεις σε αντίθεση με
τις Κρατικές εταιρείες.
• Διευκολύνεται η γρήγορη λήψη και η ταχεία εφαρμογή κρίσιμων αποφάσεων.
• Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στα Κρατικά ταμεία. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την
Κύπρο, δεδομένης της τρέχουσας πολύ
δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά.
• Η αυξημένη κερδοφορία των ιδιωτικών
εταιρειών αποφέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος μέσω της φορολογίας,
όπως επίσης και ψηλότερα μερίσματα
αναλόγως του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου που θα διατηρήσει το
Κράτος.
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• Θα προκύψει μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας που ανήκει
στο Κράτος ή σε ημικρατικούς οργανισμούς, στις περιπτώσεις που αυτή είναι ανενεργή. Συγκεκριμένα, πολλοί τέτοιοι οργανισμοί διαθέτουν σημαντική
περιουσία σε πολύ ελκυστικές τοποθεσίες, που μπορεί να μην είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
• Η ένταξη των ιδιωτικοποιημένων οργανισμών στο ΧΑΚ θα οδηγήσει σε ενίσχυση των αγορών κεφαλαίου και θα ενδυναμώσει το υποτονικό χρηματιστήριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2007
- 2013 ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020
Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ
στην Επιτροπή Παρακολούθησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή» της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος
2007-2013 ως επίσης και στην Επιτροπή
Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και της Νορβηγίας.
Η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
πλησιάζει προς το τέλος της (με βάση τον
κανόνα των συν δύο ετών) γι’ αυτό και είναι περισσότερο από αναγκαίο να απορροφηθούν όλοι οι πόροι των προγραμμάτων μέσω των αναγκαίων τροποποιήσεων
και μεταφοράς πόρων σε τομείς που μπορεί να υπάρξει απορρόφηση για να μη
χαθεί ούτε ένα ευρώ ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που διάγουμε. Επιπρόσθετα τυχόν μη απορρόφηση των πόρων θα επηρεάσει αρνητικά
τις μελλοντικές κατανομές προς την Κύ-
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προ. Την πάγια αυτή θέση του, το ΚΕΒΕ
εξέφρασε σε όλες τις συνεδρίες των Επιτροπών μαζί με την ανάγκη για απλοποίηση των πολύπλοκων διαδικασιών και της
διευκόλυνσης της αξιοποίησης των προγραμμάτων από τις ΜΜΕ.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισε επίσης η ενεργή συμμετοχή του ΚΕΒΕ
(μέσω της υποβολής συγκεκριμένων θέσεων, απόψεων, εισηγήσεων και προτάσεων) στις νέες Επιτροπές που δημιουργήθηκαν για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
2014-2020 όπως τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020, την
Επιτροπή Προγραμματισμού του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 και την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία της Δήλωσης Πολιτικής για ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος
στην Κύπρο. Η Δήλωση Πολιτικής τοποθετεί πολύ ορθά τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της για οικονομική ανάπτυξη και
ευημερία. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε εμπεριστατωμένο σημείωμα το οποίο
κατατέθηκε στην Προεδρία. Μεταξύ άλλων το ΚΕΒΕ τόνισε ότι η επανεκκίνηση της ανάπτυξης επιβάλλει τον περιορισμό και την κατάργηση των εμποδίων που
περιορίζουν την επιχειρηματικότητα για
αυτό και απαιτείται η απλοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εφαρμογή
της αρχής της προτεραιότητας στις ΜμΕ
(Τhink Small First Principle). Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στην ανάγκη για σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, στη διαφάνεια και το ελκυστικό
πλαίσιο για επενδύσεις, στη βελτίωση της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην
ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων εκ-

παίδευσης, κατάρτισης και βέβαια στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ
Μια από τις βασικές δράσεις του ΚΕΒΕ
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν
η παραχώρηση συνεντεύξεων του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του
ΚΕΒΕ σε Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την
πρόοδο και την πορεία εξελίξεων της Κυπριακής Οικονομίας, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα του 2013.
Το 2014 αλλά και οι πρώτοι μήνες του
2015, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των
διεθνών ΜΜΕ τόσο σε σχέση με την πορεία εφαρμογής από πλευράς της Κύπρου των προνοιών της Δανειακής Σύμβασης όσο και σε σχέση με τις προοπτικές
που παρουσιάζει η Κυπριακή οικονομία.
Στις συνεντεύξεις αυτές γινόταν μια σφαιρική ανάλυση των λόγων που προκάλεσαν

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική διάσκεψη για την εξαγγελία της έκθεσης για την Εκπαίδευση και Καριέρα
με συνδιοργανωτή το ΚΕΒΕ
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την κρίση στην Κυπριακή οικονομία (εγχώριων και διεθνών), των ενδογενών αδυναμιών καθώς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατών σημείων της
κυπριακής οικονομίας. Ακολουθούσε μια
εκτενής αναφορά στους κύριους τομείς
της οικονομίας και των δυνατοτήτων τους
καθώς και μια ανάλυση/παρουσίαση των
προοπτικών και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος σε ξένους
επενδυτές. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν
στον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην
περιοχή και των ιδιαίτερα φιλικών σχέσεων της με όλες τις γειτονικές χώρες δίνοντας έμφαση στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος σε ξένες
εταιρείες ως βάση διεξαγωγής των εργασιών τους με την ευρύτερη περιοχή αλλά
και διεθνώς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ

σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τομέα. Η δραστηριοποίηση αυτή χρονολογείται από τη δεκαετία του 80 και
έχει κυρίως τη μορφή της επιχειρηματικής πληροφόρησης μέσω αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν στο Επιμελητήριο και ιδιαίτερα
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου που είναι μέλος του
Δικτύου Enterprise Europe.
Άλλες σχετικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς, το Κέντρο Πωλήσεων των Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.α. Δεν θα ήταν
υπερβολή να λεχθεί ότι το ΚΕΒΕ έχει ίσως
καταστεί ο σημαντικότερος φορέας πληροφόρησης για θέματα Ε.Ε. στον τόπο
μας. Πληρέστερη αναφορά για τις υπηρεσίες αυτές γίνεται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».
Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε
καθημερινή βάση μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος του ΚΕΒΕ αλλά

και μέσω της απευθείας επαφής/επικοινωνίας με τα μέλη. Παράλληλα διοργανώνεται αριθμός εξειδικευμένων παρουσιάσεων και σεμιναρίων για θέματα που
εκπηγάζουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο και τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Πληρέστερη
αναφορά για την επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ γίνεται στο μέρος της
Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Εκπαίδευση και Κατάρτιση».
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε επίσης η συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε
αριθμό Επιτροπών και Σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με
επιχειρηματικά και κοινωνικοοικονομικά
θέματα όπως η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, η Επιτροπή για τον Κοινωνικό
Διάλογο, το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο
της Ομάδας για την Πολιτική των Επιχειρήσεων, την Επιτροπή για Διά Βίου Μάθηση κ.α. όπου προωθεί ενεργά τις θέσεις
του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετέχει και σε
αριθμό επιτροπών για θέματα Ε.Ε. σε
εθνικό επίπεδο όπως τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού, την Επι-

Στιγμιότυπο από την ημερίδα στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας για τα οφέλη από την επίλυση
του κυπριακού και τις σχετικές πρωτοβουλίες του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του
Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου
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τροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την περίοδο
2007-2013, τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020, την Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την περίοδο
2014-2020, την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
της Νορβηγίας, την Επιτροπή Προγραμματισμού του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 20142020, τη Συντονιστική Επιτροπή για τη
Μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών (SEPA) και τη διάδοχη Εθνική Επιτροπή Πληρωμών, την Ειδική Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις
Μικρές Επιχειρήσεις, την Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για
την Κύπρο κ.α.

επίπεδο είτε απευθείας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών οργανισμών στους οποίους το
Επιμελητήριο είναι μέλος.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης ενεργά κατά
την περίοδο που πέρασε σε διάφορες
ημερίδες πληροφόρησης, διαβουλεύσεις και εργαστήρια για αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα
– Κύπρος, το Πρόγραμμα Διακρατικής
Συνεργασίας Balkan – Med, το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, το Πρόγραμμα
INTERREG MED καθώς και στην τελετή
έναρξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020.

Τέτοια θέματα περιέλαβαν την Ενιαία
Αγορά και τα Ενιαία Σημεία Επαφής, την
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, την Έξυπνη Ρύθμιση και τη συναφή Μελέτη Επιπτώσεων, την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις, τα Συστήματα Μαθητείας
και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία, το Σχέδιο Επενδύσεων για την
Ευρώπη, τη Διαμεσολάβηση για Επίλυση Επιχειρηματικών Διαφορών, τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, την Προστασία
της Γεωγραφικής Ένδειξης για μη Γεωργικά Προϊόντα, τα Μέτρα Πολιτικής για τις
ΜΜΕ σε σχέση με τις Εξειδικευμένες Συστάσεις των Εθνικών Εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την Οργάνωση του
Χρόνου Εργασίας, την Τοποθέτηση Εργαζομένων, τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Γραμμές για την Απασχόληση, την Κινητικότητα, το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
την Αδήλωτη Εργασία, τις Διατραπεζικές
Προμήθειες που χρεώνονται στις περιπτώσεις Πληρωμών με Πλαστικές Κάρτες κ.α. Εκτενής αναφορά για τα διάφορα
θέματα επί των οποίων το ΚΕΒΕ υπέβαλε
θέσεις και απόψεις στους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς που συμμετέχει γίνεται στο
μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας».
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τις επαφές
του κατά την περίοδο που πέρασε με μεγάλο αριθμό αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μελών του Ευρωκοινοβουλίου τόσο στις Βρυξέλλες όσο
και στην Κύπρο κατά τις επισκέψεις τους
στον τόπο μας.

Επιπρόσθετα συνεχίστηκε η προώθηση
των θέσεων και απόψεων του επιχειρηματικού κόσμου επί σωρείας θεμάτων που
εκπηγάζουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο
και τις ευρύτερες πολιτικές της Ε.Ε. τόσο
σε τοπικό επίπεδο (νομοθετική και εκτελεστική εξουσία) όσο και σε Ευρωπαϊκό

Τέλος αναφέρεται ότι κατά την επισκόπηση περίοδο τροχιοδρομήθηκε η διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων για
τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.
σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης.

Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ και η προώθηση των σχετικών θέσεων και απόψεων
της επιχειρηματικής κοινότητας συνεχίστηκε και κατά την περίοδο που πέρασε.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υπήρξαν πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε
σχέση με το Κυπριακό, κυριότερες των
οποίων ήταν η εκλογή νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη και η επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω
εντατικοποίηση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου ενώ οι
επαφές και συναντήσεις των αξιωματούχων των δύο Επιμελητηρίων αυξήθηκαν με
πρωταρχικό στόχο την ενεργή υποβοήθηση των προσπαθειών για δίκαιη, βιώσιμη
και λειτουργική λύση του Κυπριακού αλλά
και την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην υποβοήθηση οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης που θα
έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο των δύο κοινοτήτων όσο
και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα.
Κύριο μέρος της συνεργασίας αποτελεί
επίσης η προώθηση του Κανονισμού που
διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης
Γραμμής και η επίλυση προβλημάτων που
παρουσιάζονται κατά καιρούς. Το ΚΕΒΕ
συνέχισε επίσης κατά την επισκόπηση
περίοδο την παροχή σχετικής πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους,
την έκδοση συνοδευτικών εγγράφων για
τα Ελληνοκυπριακά προϊόντα που διακινούνται διαμέσου της Πράσινης Γραμμής
και την τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Παράλληλα συνεχίστηκαν
οι επαφές με εκπροσώπους της αρμόδιας
για τα θέματα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε.
Παράλληλα συνεχίστηκαν οι συναντήσεις
της Επιχειρηματικής Ομάδας της Μάλτας η οποία προέκυψε μετά από συνάντηση δέκα Ελληνοκυπρίων και δέκα Τουρκοκυπρίων επιφανών επιχειρηματιών στη
Μάλτα με σκοπό την ανάληψη κοινών
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δράσεων και την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα φέρουν
τον επιχειρηματικό κόσμο των δύο κοινοτήτων αλλά και τις ίδιες τις κοινότητες πιο
κοντά και θα συμβάλουν στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Οι Πρόεδροι των δύο Επιμελητηρίων επισκέφθηκαν επίσης το Λονδίνο, τη Σουηδία, τη
Φινλανδία και τη Γερμανία κατόπιν πρόσκλησης των οικείων κυβερνήσεων όπου
μίλησαν για τα πιο πάνω θέματα και είχαν
συναντήσεις με διάφορους παράγοντες.
Τονίζεται επίσης ότι οι δύο Πρόεδροι παρουσίασαν τα πιο πάνω θέματα σε σύναξη
των Πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο και την ανεπίσημη συνάντηση δικοινοτικού διαλόγου των
Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών
κομμάτων.Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η συμμετοχή τόσο του
ΚΕΒΕ όσο και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου στο Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου που αποσκοπεί στη στήριξη της
διαδικασίας διαπραγματεύσεων, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τη δημιουργία αλληλοκατανόησης και κουλτούρας
συνύπαρξης και την ενθάρρυνση της συ-

ζήτησης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην πολιτική διαδικασία. Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού
Επιμελητηρίου μίλησαν επίσης για τη συνεργασία τους σε αποστολές που επισκέφθηκαν την Κύπρο από περιοχές διενέξεων όπως τη Γεωργία, Απχαζία και
Μολδαβία.Συνεχίστηκε τέλος η συμμετοχή των εκπροσώπων του ΚΕΒΕ στην Τεχνική Επιτροπή για Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα η οποία συνεδριάζει υπό την
αιγίδα των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των
δύο κοινοτήτων.

φθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε αυτή
παρευρέθησαν εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών και διεθνών οργανισμών αλλά και
μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών από τις
δύο κοινότητες. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης οι Πρόεδροι του
ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο. Ο αριθμός των συμμετοχών ξεπέρασε τις 400. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου «Leading by
Example», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο και το Κυπριακό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΒΕ ΚΑΙ Τ/Κ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αυξημένη ήταν επίσης η παρουσία εκπροσώπων του ΚΕΒΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα συναφή θέματα με αποκορύφωμα την κοινή εμφάνιση των Προέδρων
του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου στο ΡΙΚ όπου μίλησαν για τη
συνεργασία των Επιμελητηρίων και τα οικονομικά οφέλη και προοπτικές που θα
προκύψουν μέσα από μία δίκαιη, βιώσιμη
και λειτουργική επίλυση του Κυπριακού.

Αναμφισβήτητα το γεγονός που δέσποσε
της περιόδου που πέρασε ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τα δύο Επιμελητήρια όπου οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων μίλησαν για το όραμα τους σε σχέση
με την οικονομία της Κύπρου μετά την
επίλυση του Κυπριακού. Η εκδήλωση στέ-

Από την εκδήλωση που οργάνωσε το ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο με ομιλητές τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Τ/Κ ηγέτη κ. Μουσταφά Ακκιντζί
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
H μη έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης
δημιουργεί σωρεία προβλημάτων για τις
επιχειρήσεις και ισοδυναμεί στην ουσία
με μη σωστή απονομή δικαιοσύνης. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ παραμένει πως αυτό
το διαχρονικό πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί αφού η επίλυση του θα έχει ευνοϊκότατες επιπτώσεις τόσο για τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων όσο και την οικονομία
γενικότερα. Γι’ αυτό και συνέχισε κατά την
επισκόπηση περίοδο να πιέζει προς όλες
τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για τη λήψη
μέτρων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα
την επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης
με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που
αυτό θα έχει για όλους.
Η σημερινή περίοδος που χαρακτηρίζεται από οικονομικές δυσκολίες καθιστά το
θέμα της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης
ακόμα πιο επιτακτικό αφού τα προβλήματα ρευστότητας οξύνονται κυρίως λόγω
των καθυστερήσεων στις πληρωμές και
πολλές φορές ακόμα και της καθόλου είσπραξης οφειλών.
Οι σχετικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ οι οποίες συνέχισαν να προωθούνται εντατικά
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο προς
όλες τις κατευθύνσεις, αποσκοπούν στην
αποσυμφόρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
την ανάγκη για δημιουργία εξειδικευμένων
Πρωτοβάθμιων Διοικητικών Δικαστηρίων
με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σε θέματα προσφυγών για προσλήψεις και κυρίως για προαγωγές στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη δημιουργία
εξειδικευμένων Εμπορικών Δικαστηρίων
και τη δημιουργία Ειρηνοδικείων κατά το
πρότυπο των Αγγλικών. Αυτά τα μέτρα θα
αποσυμφορήσουν τις εργασίες των δικαστηρίων σε μεγάλο βαθμό.
Γίνεται τέλος εισήγηση να αρχίσουν να
λειτουργούν οι θεσμοί της Διαιτησίας και

της Διαμεσολάβησης ενώ απαραίτητη
φαίνεται να είναι η ανάγκη για πρόσληψη νέων δικαστών καθώς και της τεχνολογικής αναβάθμισης των δικαστηρίων. Το
ΚΕΒΕ χαιρετίζει βέβαια την απόφαση για
τη σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου που
αναμένεται να μειώσει κατά το ήμισυ το
χρόνο εκδίκασης των διοικητικών προσφυγών, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και
ζητά όπως επισπευθούν οι διαδικασίες για
τη σύσταση και λειτουργία του.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο να προωθεί την
ειδική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης που σύστησε τον προηγούμενο χρόνο με σκοπό
τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε σχέση
με εμπορικές διαφορές με τρόπο δίκαιο,
αμερόληπτο, γρήγορο, αποτελεσματικό, εχέμυθο και οικονομικό, διατηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα
της όλης διαδικασίας και προσφέροντας
εξυπηρέτηση ψηλών προδιαγραφών στα
μέρη. Αναφέρεται ότι η εμπλοκή του
ΚΕΒΕ στη διαμεσολάβηση έχει θεσμοθετηθεί με τη ψήφιση του Νόμου για Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις στα τέλη του 2012.
Ο Νόμος αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές διαφορές και αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στο ΚΕΒΕ αφού για εγγραφή
στο επίσημο Μητρώο Διαμεσολαβητών
που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
μια από τις προϋποθέσεις προνοεί και εγγραφή στο ΚΕΒΕ. Επιπλέον το ΚΕΒΕ έχει
ως εκ του νόμου την ευθύνη για τη διοργάνωση σχετικών 40ωρων προγραμμάτων κατάρτισης διαμεσολαβητών. Κατά
την υπό επισκόπηση περίοδο διοργανώθηκαν δέκα συνολικά προγράμματα μέσω
των οποίων έχουν καταρτισθεί 200 περίπου άτομα ενώ τα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών του ΚΕΒΕ έτυχαν
της έγκρισης της Εθνικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας. Αναφέρε-
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ται επίσης ότι μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης
του ΚΕΒΕ χρησιμοποιήθηκε κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο από τον Χρηματοικονομικό Επίτροπο σε σχέση με διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων που γίνονται υπό την αιγίδα του.
Το ΚΕΒΕ επίσης στα πλαίσια των προσπαθειών του για ενεργή προώθηση του
θεσμού της Διαμεσολάβησης απέστειλε
επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως με τις εισηγήσεις του για
τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν καθώς και επιστολή με τις θέσεις
του για προτεινόμενο νομοσχέδιο που
τροποποιεί το Νόμο για Διαμεσολάβηση.
Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισαν οι εργασίες για
τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές στην
Κύπρο!» το οποίο θα είναι κάτω από την
αιγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί είναι εμφανές ότι οι Κυπριακές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν νέες
μεθόδους και νέες πρακτικές για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους και να
αναπτύξουν υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Βασιζόμενοι στην εμπειρία του ΚΕΒΕ και των
Τοπικών Επιμελητηρίων διαφαίνεται ότι η
πληροφόρηση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
αναπτύξουν προγράμματα και πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας και να εισάγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά. Για την
αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής αδυναμίας, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τα Τοπικά Επιμελητήρια ετοίμασε ολοκληρωμένη
πρόταση.
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Η πρόταση του ΚΕΒΕ αφορά τη σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα που θα λειτουργεί στο ΚΕΒΕ και στα Τοπικά Επιμελητήρια με στόχο την έμπρακτη, άμεση
και αποκεντρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων στους τομείς της έρευνας, της
τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο φορέας αυτός θα προσπαθήσει να εισάξει την
έρευνα και τα αποτελέσματα της, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες για εφαρμογή τους στην βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και την παραγωγική διαδικασία.
Με τη λειτουργία του Κέντρου θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός και πρόσβαση
των επιχειρήσεων στην πληροφόρηση, θα
υπάρχει υποστήριξη και καθοδήγηση για
θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και εκμετάλλευση όλων των χρηματοδοτικών
ευκαιριών. Επιπρόσθετα θα δοθεί η δυνατότητα σωστής δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και βελτίωση της συμμετοχής των επιχειρήσεων
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το Κέντρο στοχεύει να συνεργαστεί στενά με όλους τους υφιστάμενους οργανισμούς στήριξης όπως το ΙΠΕ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Κύπρου, τα Πανεπιστήμια και τα Υπουργεία και να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα της Κύπρου
και του εξωτερικού.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ)
Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση το ΚΕΒΕ συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες που αφορούν
το Γενικό Σχέδιο Υγείας μέσω της εκπροσώπησης του στο Διοικητικού Συμβούλιο
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
Παράλληλα η Επιτροπή του ΚΕΒΕ για το
ΓεΣΥ αφού μελέτησε στη λεπτομέρεια
τους τα δύο προσχέδια των Νομοσχεδίων
για το ΓεΣΥ που ετοιμάστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από τον Υπουργό Υγείας έχει
διαπιστώσει ότι τα Νομοσχέδια αυτά χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα,
την δυσλειτουργία και την γραφειοκρατία
αυξάνοντας το κίνδυνο εκτροχιασμού της
εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ εξέφρασε
έντονα την αντίθεση του στα ακόλουθα:

• στη λειτουργία των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων ως οργανισμοί δημόσιου
δικαίου.
• στην πρόθεση για κάλυψη των ελλειμμάτων των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων από το κράτος για οποιαδήποτε
περίοδο
• στην μη εφαρμογή από την αρχή του
πολυασφαλιστικού συστήματος
• στην κατάργηση της αυτονομίας του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.
• στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών και
αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε Υπουργό
Υγείας
• στο μη διαχωρισμό των ρόλων μεταξύ του επόπτη και του διαχειριστή του
ΓεΣΥ
• στην έκθεση του ΓεΣΥ σε πολιτικές παρεμβάσεις και αδιαφανείς διαδικασίες
• στην πλήρη ανατροπή του τριμερούς
μοντέλου συνεργασίας και στην ακύρωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην διακυβέρνηση του ΓεΣΥ
• στη μη οριοθέτηση ανώτατου ύψους
(πλαφόν) επί των συνολικών εισοδημάτων πάνω στα οποία θα καταβάλλονται
εισφορές.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου
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Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ τόνισε ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ αυτή την περίοδο με τα
γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σύνολο της η Κύπρος θα σημαίνει
μια νέα φορολογία της τάξεως των €500
εκ. που θα αντληθεί από τις επιχειρήσεις,
τους εργαζόμενους και τους αυτοεργοδοτούμενους. Αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα ρευστότητας στις ήδη
χειμαζόμενες επιχειρήσεις και μείωση του
εισοδήματος των εργαζομένων και αυτοεργοδοτούμενων με επιπτώσεις πάνω
στην κατανάλωση και κατ΄επέκταση στην
οικονομία.
Λόγω των πιο πάνω σοβαρών προβλημάτων το ΚΕΒΕ διατύπωσε σε όλους τους
φορείς (Βουλή, Τρόικα, Κυβέρνηση, Πολιτικά Κόμματα) ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανάγκη χρονικής μετάθεσης
εφαρμογής του ΓεΣΥ σε χρόνο που θα
επιτρέψει τον σωστό και πλήρη σχεδιασμό του αλλά και η οικονομία να μπορεί
να αναλάβει το πρόσθετο κόστος που θα
απαιτηθεί για την εφαρμογή του.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 2014, το Κυπριακό Νηολόγιο κατείχε το 10ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο
παγκοσμίως και τον 3ο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιπλέον, η Κύπρος θεωρείται ως
το μεγαλύτερο κέντρο υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Επίσης, το Κυπριακό Νηολόγιο θεωρείται ως
ένα από τα πιο ποιοτικά και ασφαλέστερα νηολόγια διεθνώς.Η συνεισφορά της
Ναυτιλίας στην Οικονομία της Κύπρου
υπολογίζεται στο 7% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Ωστόσο, βάση ειδικής Μελέτης που ανατέθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη διατύπωση μίας
‘Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής’, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Στα-

τιστικής Υπηρεσίας, η συνεισφορά του
τομέα της Ναυτιλίας στην Οικονομία της
Κύπρου είναι ακόμη πιο μεγάλη από όσο
αρχικά αναμενόταν.
Γύρω στις 150 διεθνώς αναγνωρισμένες
πλοιοκτήτριες, πλοιοδιαχειρίστριες, εταιρείες ναυλώσεων και άλλες ναυτιλιακά συναφείς εταιρείες έχουν ως βάση τους την
Κύπρο. Στον ευρύτερο Ναυτιλιακό τομέα, εργοδοτούνται 4,500 υπάλληλοι και
55,000 ναυτικοί. Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία αποτελεί ίσως τη μόνη Βιομηχανία που
στηρίζει την Οικονομία της Κύπρου χωρίς
κρατικές επενδύσεις, και δραστηριοποιείται επιτυχώς επί παγκόσμιας εμβέλειας,
ελέγχοντας ένα στόλο 2200 πλοίων.
Ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι, η ναυτιλιακή επιχειρησιακή και φορολογική υποδομή στην Κύπρο και η Κυπριακή σημαία,
παρέμειναν άθικτες και πολύ ανταγωνιστικές. Είναι ακόμα πιο ευχάριστο να αναγνωρίσουμε ότι οι χρήστες της Κυπριακής
σημαίας παραμένουν πιστοί, υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή, τις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της Κυπριακής Ναυτιλίας, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα
τη σημαντική συνεισφορά της στην Οικονομία της Κύπρου.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, αυτή η αξιόλογη και ουσιαστική συνεισφορά ξένων και
τοπικών άμεσων επενδύσεων στην Οικονομία της Κύπρου από τη Ναυτιλία, μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο, με την εισαγωγή πρόσθετων μέτρων, τα οποία έχουν προωθηθεί
από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, μέσα στα πλαίσια μιας ‘Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής’, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και την ανάγκη αναβάθμισης
της Κυπριακής Ναυτιλιακής Διοίκησης και
την επένδυση στη Ναυτική Εκπαίδευση. Η
Ναυτιλία παραμένει μια βιομηχανία με ουσιαστικές προοπτικές, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν πάσχει από
οποιαδήποτε προβλήματα αξιοπιστίας ή
κακής εικόνας και συνεχίζει να δραστηριοποιείται επιτυχώς σε παγκόσμια βάση.
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Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι, οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ναυτιλίας ενισχύονται
ακόμα περισσότερο ενόψει της ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής υδρογονανθράκων, λόγω της άμεσης σχέσης της με
την μεταφορά του φυσικού αερίου ή πετρελαίου που έχει πρόσφατα ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κύπρου.Είναι σαφές ότι η Ναυτιλία είναι μια ιδιαίτερη και πολύ σημαντική βιομηχανία, η οποία όχι μόνο συμβάλλει στην
Οικονομία και την Κοινωνία, αλλά ενισχύει
επίσης πραγματικά την πολιτική οντότητα
της χώρας μας. Είναι επίσης έτοιμη να συνεργαστεί με το Κράτος και να προσφέρει
την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση προς τη
διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της,
υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή, την Οικονομία της Κύπρου.
Τόσο το ΚΕΒΕ όσο και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συνεργάζονται στενά σε μόνιμη βάση με μοναδικό στόχο την συνεχή
αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής Ναυτιλίας, την
περεταίρω διεύρυνση της συνεισφοράς
του τομέα στο ΑΕΠ και της προσέλκυσης
όσον το δυνατό περισσότερων εταιρειών
παροχής ναυτιλιακών εργασιών και υπηρεσιών στην Κύπρο.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην
οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός Δήμων
και Κοινοτήτων χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις προοπτικών αλλαγών ή ανάκαμψης των οικονομικών τους δεδομένων, το
ΚΕΒΕ έχει καθορίσει σαν πάγια θέση του
τη μείωση στον αριθμό των Δήμων μέσω
του περιορισμού της επικάλυψης που
μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Μια τέτοια αλλαγή με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και
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ταυτόχρονα θα συμβάλει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των Δήμων.Το ΚΕΒΕ έχει
μελετήσει το αρχικό Νομοσχέδιο για τη
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει υποβάλει εμπεριστατωμένο
Υπόμνημα καθορίζοντας σε πρώτη φάση
τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να
διαπνέουν το πνεύμα και την φιλοσοφία
της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης προκειμένου να βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι και
οι Κοινότητες κυρίως μέσω της συμπλεγματοποίησης των υπηρεσιών και της μείωσης του αριθμού των Δήμων και Κοινοτήτων.
Ανάμεσα στις βασικές εισηγήσεις του
ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται θέματα όπως:
• Η εξοικονόμηση στις λειτουργικές δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων με τη
μείωση του αριθμού τους, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ότι το νέο σχήμα διάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι τέτοιου μεγέθους που να
παραμένει εύκολα προσβάσιμο στους
πολίτες και θα διασφαλίζει επαρκή και
ποιοτική προσφορά υπηρεσιών.

• Μέσα από τη συμπλεγματοποίηση των
υπηρεσιών που θα προσφέρονται από
τους Δήμους να στοχεύεται η ενιαία
προσφορά δημοτικών υπηρεσιών με
πιο χαμηλό κόστος.
• Η όλη μεταρρύθμιση θα πρέπει να
εφαρμοσθεί με βάση συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και σχεδιασμό ο οποίος
θα παρακολουθείται με επιμέλεια ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία
των τεθέντων στόχων.
• Θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί
ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός εποπτείας στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο έτσι που να αποτρέπει
φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης πόρων. Επίσης θα καθορίζει αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης προσωπικού και ταυτόχρονα θα λειτουργεί
ευέλικτα, καινοτόμα, αξιοκρατικά και με
ευαισθησία στην τοπική ιδιαιτερότητα.
• Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την
ανάθεση από τους Δήμους υπεργολαβιών κατόπιν διαγωνισμών, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μείωση των
κόστων.
• Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η τε-

χνολογία η οποία θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων και θα αυξήσει την παραγωγικότητα του προσωπικού.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA)
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε η μετάπτωση στον ενιαίο
χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) όπου οι
καταναλωτές, οι εταιρείες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους
ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική τους θέση. Πεποίθηση του
ΚΕΒΕ είναι πως η μετάπτωση θα διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές και
θα συμβάλει στην μείωση της χρήσης των
επιταγών ως μέσου πληρωμής, ιδιαίτερα
τώρα που οι πληρωμές γίνονται εύκολα
μέσω εμβασμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς με τη χρήση του IBAN.
Ως εκ τούτου τη σχετική Συντονιστική
Επιτροπή SEPA στην οποία συμμετείχε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πρέσβη του Βιετνάμ με επιχειρηματίες - μέλη του ΚΕΒΕ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

και το ΚΕΒΕ διαδέχθηκε η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών στην οποία συμμετέχει και
πάλι το ΚΕΒΕ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση πολιτικής και
η ετοιμασία εθνικής στρατηγικής για να
αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που
δημιουργούνται με τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο γενικότερο τοπίο των
υπηρεσιών πληρωμών.
Στόχος της εν λόγω Επιτροπής είναι η
αποτελεσματικότερη
παρακολούθηση
των εξελίξεων στο σχετικό Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες δημιουργούν
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου,
όπως είναι οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, αλλά και των τεχνολογικών
εξελίξεων στις υπηρεσίες πληρωμών. Το
ΚΕΒΕ θα ενημερώνει τα μέλη του για θέματα που άπτονται των τομέων αρμοδιότητας της Επιτροπής όπως π.χ. για την
ανάγκη χρήσης νέων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών. Επίσης το ΚΕΒΕ εξέφρασε την προθυμία για διοργάνωση σχετικών
σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων που
να απευθύνονται στον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετέχει σε
σχετικές έρευνες και προωθεί τις θέσεις
του εμποροβιομηχανικού κόσμου στην
Επιτροπή.

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 26%
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
Η απόφαση της Βουλής της Ελλάδας
για διασυνοριακή παρακράτηση φόρου
ύψους 26% στις συναλλαγές με την Ελλάδα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και
αντίδραση ανάμεσα στους Κύπριους και
Ελλαδίτες Επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με το νόμο που είχε ψηφιστεί
τον περασμένο Μάρτιο, όποια επιχείρηση αγόραζε προϊόντα ή υπηρεσίες από μια
εταιρεία που είναι εγγραμμένη στην Κύ-

προ, τη Βουλγαρία ή την Ιρλανδία, χώρες στις οποίες ισχύει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και οι οποίες έχουν
φορολογικό συντελεστή κάτω του 13%,
θα έπρεπε να καταβάλουν φόρο 26% επί
της αξίας του τιμολογίου. Ο φόρος αυτός
θα επιστρεφόταν σε χρονικό διάστημα 12
μηνών, εφόσον η επιχείρηση μπορούσε να
αποδείξει ότι η συναλλαγή ήταν πραγματική και όχι εικονική. Από την πρώτη στιγμή το ΚΕΒΕ προέβη σε σειρά παραστάσεων με σκοπό την κατάργηση του πιο πάνω
νόμου ο οποίος πέραν του ότι συγκρουόταν με την αρχή της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ
της Κύπρου και της Ελλάδας.
Μεταξύ των ενεργειών που έγιναν από το
ΚΕΒΕ για την άρση του φορολογικού αυτού μέτρου ήταν η πραγματοποίηση συνάντησης με την Πρόεδρο της Βουλής
της Ελλάδας κα Ζωής Κωνσταντοπούλου
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στην
Κύπρο στην οποία υποβλήθηκαν οι θέσεις
του ΚΕΒΕ για το όλο θέμα. Παράλληλα
στάληκε επιστολή με τις εμπεριστατωμένες θέσεις του ΚΕΒΕ στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας κα
Νάντια Βαλαβάνη η οποία είχε και την ευθύνη του θέματος.
Επιπρόσθετα, μετά από γραπτό αίτημα
του ΚΕΒΕ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα στη
συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της εδώ
επίσκεψης του, ενώ το θέμα τέθηκε γραπτώς από το ΚΕΒΕ και στον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας και πάλιν με
την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του
στην Κύπρο.
Ενημερώθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην
Αθήνα καθώς και ο Εμπορικός Σύμβουλος
της Ελλάδας στην Πρεσβεία στη Λευκωσία με σκοπό τη διενέργεια των αναγκαίων
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διαβημάτων ούτως ώστε να αρθεί η σχετική απόφαση.
Στα ίδια πλαίσια το ΚΕΒΕ συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των
εξαγωγικών εταιρειών που ανήκουν στη
δύναμή του και συζητήθηκαν τρόποι αντίδρασης και περαιτέρω ενεργειών ούτως
ώστε το θέμα να τύχει χειρισμού σε ανώτατο επίπεδο πριν να υπάρξουν καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες.
Τελικά ως αποτέλεσμα των ενεργειών του
ΚΕΒΕ αλλά και της διαπίστωσης των διεθνών πιστωτών ότι κάτι τέτοιο θα συνεπάγετο αχρείαστο κόστος για το ελληνικό
κράτος με δυσανάλογα έσοδα, η πιο πάνω
απόφαση απεσύρθη από την ελληνική Κυβέρνηση θέτοντας τέρμα στην αναστάτωση που είχε προκληθεί ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο των δυο χωρών.

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ/
ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η πρακτική της έκδοσης ακάλυπτων ή/και μεταχρονολογημένων επιταγών αποτελεί μάστιγα για τις επιχειρήσεις επηρεάζοντας
σοβαρά τη ρευστότητα τους αλλά και
πολλές φορές ακόμα και την ίδια την επιβίωση τους. Συνεπώς το φαινόμενο αυτό
πρέπει να σταματήσει και γι’ αυτό υποστηρίζει σθεναρά όλες τις ενέργειες και μέτρα
που αποσκοπούν στον περιορισμό το.
Το σχετικό Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) που τηρείται στην Κεντρική
Τράπεζα και στο οποίο καταχωρούνται τα
πρόσωπα που εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές συμβάλλει αναμφίβολα στην καταπολέμηση του φαινομένου και το ΚΕΒΕ
συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να παρέχει στον επιχειρηματικό κόσμο πρόσβαση στο ΚΑΠ μέσω της κοινής
θυγατρικής εταιρείας που δημιούργησε
με την Infocredit Group, την First Cyprus
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Credit Bureau (FCCB). Όσον αφορά τον
αριθμό των ακάλυπτων επιταγών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΑΠ, αυτός ανήλθε στις 2250 το 2014 από 3080 το 2013
(όπου βέβαια η λειτουργία του ΚΑΠ είχε
ανασταλεί για 5 μήνες λόγω της κατάστασης σε σχέση με την οικονομία) και σε 867
τους πρώτους έξι μήνες του 2015 σε σύγκριση με 1301 την αντίστοιχη περίοδο
του 2014. Μείωση παρατηρείται και στην
αξία των ακάλυπτων επιταγών η οποία
ανήλθε σε περίπου €3.4 εκ. το 2014 σε
σχέση με περίπου €5.7 εκ. το 2013.
Η καθοδική τάση που παρατηρείται (εδώ
και τρία χρόνια) οφείλεται στο γεγονός
ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και στενότητας χρήματος η αποδοχή των επιταγών ως μέσου πληρωμής έχει περιοριστεί.
Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΕΒΕ πως
ο ουσιαστικός περιορισμός του προβλήματος θα επέλθει μόνο με τον περιορισμό της χρήσης των επιταγών ως μέσου
πληρωμής και με τη χρήση άλλων τρόπων
πληρωμών όπως τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις κ.α. οι οποίοι θα
πρέπει να προωθηθούν πολύ πιο έντονα
από τις αρμόδιες αρχές.
Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η
συμπερίληψη των στοιχείων πληρωμής
(αριθμός λογαριασμού, IBAN και BIC) στα
τιμολόγια σύμφωνα και με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για να μπορεί να γίνεται η εξόφληση με έμβασμα.

κλου εργασιών του λιανικού εμπορίου των
βιομηχανιών και των προμηθευτών τους
που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των
δημοσίων εσόδων και στην σημαντική αύξηση της απασχόλησης με την πρόσληψη
ανέργων για να καλύπτουν τις επιπρόσθετες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.
Το διευρυμένο ωράριο ενίσχυσε τον ανταγωνισμό στην αγορά, διευκόλυνε τους
ίδιους τους καταναλωτές στην πραγματοποίηση των αγορών τους ενώ δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για αύξηση
του κύκλου εργασιών και άλλων επαγγελμάτων / επιχειρήσεων όπως εστιατόρια,
καφετερίες κ.λ.π. λόγω του ότι οι καταναλωτές είχαν περισσότερη άνεση χρόνου
για πραγματοποίηση των αγορών τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε η
Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι νέες εργοδοτήσεις
Κυπρίων από 1/7/2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Διάταγμα, μέχρι τον Μάρτιο του 2015 ήταν πέραν των
7,000.
Λόγω της αναφοράς του Νόμου που ψήφισε η Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Ανώτατο Δικαστήριο, η
Υπουργός Εργασίας έχει εκδώσει διάταγμα για συνέχιση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων μέχρι
30/11/2015.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το ΚΕΒΕ διαφώνησε έντονα με την απόφαση της Βουλής να διαφοροποιήσει το
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
όπου τα Γενικά Καταστήματα δεν θα μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές. Στην
επιχειρηματολογία του το ΚΕΒΕ τόνισε
μεταξύ άλλων ότι το διευρυμένο ωράριο
σε όλη την Κύπρο εφαρμόστηκε με επιτυχία και έχει συμβάλει στην αύξηση του κύ-

Το ΚΕΒΕ όπως κάθε χρόνο, έτσι και
κατά την περίοδο 2014-2015 ασχολήθηκε εντατικά και προγραμματισμένα προς
την κατεύθυνση υιοθέτησης μέτρων, τόσο
από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα για αποδοτικότερη λειτουργία
και ορθολογικότερη διαχείριση των λιμανιών, συγκράτηση των λιμενικών κόστων,
προσέλκυση αυξημένου όγκου διαμετακομιστικού εμπορίου, απάμβλυνση πιεστικών προβλημάτων και γενικά για διασφά-
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λιση ανταγωνιστικότητας για τα Κυπριακά
λιμάνια.
Στόχος του Επιμελητηρίου πάντοτε παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των
χρηστών και η εδραίωση της προσοδοφόρας και αναπτυξιακής προοπτικής των λιμανιών της χώρας.
Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ ενέσκηψε σοβαρά
και εμπεριστατωμένα στην απάμβλυνση
των πιο κάτω προβλημάτων τα οποία θεωρεί ως τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει σήμερα η λιμενική μας βιομηχανία:
• Χαμηλή ανταγωνιστικότητα
• Ψηλά κόστα λειτουργίας με αποτέλεσμα ψηλά τέλη χρέωσης που εν μέρει
πηγάζουν από την διαχρονική αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων της Αρχής Λιμένων Κύπρου
σύμφωνα με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού
• ΄Ελλειψη εξοπλισμού, εγκαταστάσεων
και υποδομής
• Σχετικά χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης
(μειωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα)
• Ασταθείς/προβληματικές εργασιακές
σχέσεις
• Λιμενεργατικά Συμβούλια.
Για απάμβλυνση των πιο πάνω προβλημάτων, το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι οι επιχειρησιακές υπηρεσίες της Αρχής Λιμένων Κύπρου θα πρέπει να αναληφθούν από τον
ιδιωτικό τομέα (στρατηγικός επενδυτής)
κατόπιν προσφορών με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των κόστων και την αποδοτικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία
των λιμανιών μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Επιμελητήριο, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας,
πραγματοποίησε δύο συσκέψεις με τους
ξένους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επεξεργάζονται την αναδιάρθρωση των Γενικών Λιμενικών Δικαιωμάτων της Αρχής
Λιμένων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της
αποκρατικοποίησης της Αρχής και κατέ-
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θεσε τις απόψεις του για το ποιες αλλαγές θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από
τη σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση των
λιμανιών. Ακόμη, το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προγραμματισμένων και έντονων
προσπαθειών του για όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση στα κόστα λειτουργίας
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή των δυσμενέστατων οικονομικών
συνθηκών που επικρατούν στον τόπο μας,
πέτυχε, με την σωστή και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία του προς την Αρχή
Λιμένων Κύπρου, την παγοποίηση των λιμενικών δικαιωμάτων και για το 2014.

ΚΕΒΕ – BUSINESS LEADER AWARDS
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την IMH καθιέρωσε τα ΚΕΒΕ-BUSINESS LEADER
AWARDS με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση ηγετικών προσωπικοτήτων μεταξύ των Κύπριων Επιχειρηματιών που
έχουν αναπτύξει την επιχείρηση τους και
το ίδιο το κυπριακό επιχειρείν. Τα επιχειρηματικά βραβεία στόχο έχουν να επιβραβεύσουν την επιχειρηματική ηγεσία

και αριστεία στο Κυπριακό επιχειρείν μέσα
από την αναγνώριση επιχειρηματικών –
ηγετών στον τομέα τους. Κύριος χορηγός
των ΚΕΒΕ Business Leader Awards είναι η ΕΥ, χρυσός χορηγός η Carrefour Κύπρου και αργυροί χορηγοί η Ζιβάνα Λοέλ
και τα Carob Mill Restaurants.

Services) – Χρήστος Μαυρέλλης –
Chrysses Demetriades and Co LLC
Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία – Heiner Schoeller – Columbia Ship
Management

Κατά το 2014 έγιναν οι πιο κάτω βραβεύσεις:
Τιμητικό Βραβείο ΕΥ για το Έργο και τη
Συνολική Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα – Γιώργος Παρασκευαϊδης - J & P
(μετά θάνατον)
Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, Αναψυχή και Εστίαση – Χρίστος Μουσκής – Muskita Holdings (Four
Seasons)
Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία – Άλκης Χατζήκυριακος – Frou Frou
Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο
– Πάρης Παπαέλληνας – C.A. Papaellinas
Pharmaceutical and Cosmetics
Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες – Ανδρέας Ελευθεριάδης – European
University Cyprus
Business Leader στην Κατηγορία Επαγγελματικές
Υπηρεσίες
(Professional

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Προκειμένου να συζητεί τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την πορεία της
χώρας έτσι ώστε να δρομολογούνται αποφάσεις που συμβάλουν στην σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης και
στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η ηγεσία του ΚΕΒΕ πραγματοποιεί κάθε χρόνο συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τους αρχηγούς
των πολικών κομμάτων και τους αρμόδιους Υπουργούς ανάλογα με τα θέματα
που χειρίζονται.
Στις συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων συζητούνται οι εξελίξεις σε

Πλάνο από την εκδήλωση για τα Business Leader Awards του ΚΕΒΕ
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Γενική Δράση ΚΕΒΕ
σχέση με το πολιτικό πρόβλημα και πως
αυτές επηρεάζουν την πορεία της οικονομίας, τα θέματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα και η
ανάγκη για λήψη πιο ριζοσπαστικών αποφάσεων σε θέματα οριζόντιου χαρακτήρα που αγγίζουν και επηρεάζουν όλο το
φάσμα της κοινωνίας όπως η ανεργία, οι
αποκρατικοποιήσεις, η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που
προσφέρει ο δημόσιος τομέας, το ΓεΣΥ,
το κόστος λειτουργίας του Κράτους, οι
κρατικές αναπτυξιακές δαπάνες και η σημασία τους στην τόνωση της οικονομίας,
η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και η ανάγκη από-πολιτικοποίησης της δημόσιας ζωής.
Μέσα στα πλαίσια αυτά η ηγεσία του
ΚΕΒΕ είχε και κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο ανάλογες συναντήσεις στις οποί-

ες ανέπτυξε τις θέσεις και απόψεις του
στα πιο πάνω θέματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Η Βουλή είναι κατεξοχήν νομοθετικό όργανο. Νομοθετώντας και ασκώντας την
ελεγκτική της αρμοδιότητα, διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη χάραξη και στη διαμόρφωση της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής αφού όλες οι προτεινόμενες νομοθεσίες υποβάλλονται στη Βουλή υπό
μορφή σχεδίων νόμου για ψήφιση.
Με σκοπό να υπάρχει σωστή ενημέρωση
του σώματος αναφορικά με τις θέσεις της
εμποροβιομηχανικής κοινότητας ώστε οι
αποφάσεις του κοινοβουλίου να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το ΚΕΒΕ έχει τακτική παρουσία στις
συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτρο-

πών. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
το ΚΕΒΕ κατάθεσε σωρεία απόψεων και
εισηγήσεων για τροποποιήσεις στα προτεινόμενα νομοθετήματα που άμεσα ή
έμμεσα επηρεάζουν τον επιχειρηματικό
κόσμο. Εκτός των διαφόρων νομοθετημάτων και Κανονισμών εκπρόσωποι του
Επιμελητηρίου κατάθεσαν απόψεις για θέματα όπως τη στήριξη και ανάπτυξη της
βιομηχανίας, την αναδιοργάνωση του Δημόσιου τομέα, την βελτίωση της απασχόλησης, τον τουρισμό, την ενέργεια, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, τα ωράρια
των καταστημάτων και για πολλά άλλα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πάγια πεποίθηση του ΚΕΒΕ είναι πως η
γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει
τα μέγιστα στην ανάπτυξη, την καινοτομία

Στιγμιότυπο από το Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Λεμεσό
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και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Γι’ αυτό το ΚΕΒΕ προωθεί διαχρονικά την
γυναικεία επιχειρηματικότητα με διάφορους τρόπους (όπως εξάλλου πράττει και
η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση) πάντοτε σε
στενή συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) που λειτουργεί κάτω
από την αιγίδα του.
Η προώθηση αυτή συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς προς όλες τις κατευθύνσεις
και κατά την περίοδο που πέρασε.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ συμμετείχε σε σχετικές συνεδρίες και συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση των νέων
σχεδίων γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα υποβοήθησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις της κρίσης
στην απασχόληση των γυναικών και υπέβαλε τις θέσεις και απόψεις του σε έρευνα με θέμα την ενδυνάμωση των Κυπρίων
γυναικών σε σχέση με την καινοτομία και
τη συμμετοχικότητα.
Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που
αποδίδει το ΚΕΒΕ στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και της
συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών
στα όργανα λήψης αποφάσεων των Επιμελητηρίων αποτελεί το γεγονός ότι αξιωματούχοι της ΚΟΓΕΕ συμμετέχουν στα
Διοικητικά Συμβούλια του ΚΕΒΕ και των
Τοπικών Επιμελητηρίων με την Πρόεδρο
της ΚΟΓΕΕ να είναι ex officio μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
Το ΚΕΒΕ διαφώνησε πλήρως με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που ενέκρινε η
Βουλή μετά την κατάθεση από το Υπουργείο Ενέργειας νομοσχεδίου που ζητούσε
την επιβολή έκτακτου πράσινου τέλους
προς τους καταναλωτές και τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
όταν τα έσοδα του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης
Ενέργειας δεν θα επαρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του Ταμείου.
Με βάση τη νέα νομοθεσία δίνεται το δικαίωμα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να επιβάλλει έκτακτο πράσινο τέλος στους
καταναλωτές και στους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε εκείνες τις περιπτώσεις που κρίνει ότι τα έσοδα του Ταμείου δεν θα επαρκούν για να
καλύψουν τις υποχρεώσεις του.
Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία δίδει το δικαίωμα στον Υπουργό να εκδίδει Διάταγμα στο οποίο να καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής του έκτακτου πράσινου
τέλους, η μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και
η ημερομηνία έναρξης επιβολής του έκτακτου πράσινου τέλους.
Το ΚΕΒΕ διαφώνησε με την εκ των υστέρων επιβολή έκτακτου πράσινου τέλους
στους παραγωγούς ΑΠΕ, υποστηρίζοντας
ότι με την απόφαση αυτή θα πληγεί η αξιοπιστία του Κράτους ανάμεσα σε μελλοντικούς ξένους ή Κύπριους επενδυτές.
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Η εκ των υστέρων τροποποίηση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί θα περιορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ.
Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι το οποιοδήποτε
τυχόν έλλειμμα στο Ταμείο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να καλυφθεί
με αύξηση του τέλους ΑΠΕ αποκλειστικά
προς τους καταναλωτές.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει
με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές
σε ότι αφορά τις επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτερικό καθώς επίσης
και επενδύσεις ξένων στην Κύπρο, συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για
την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους Κύπριους επιχειρηματίες
για επέκταση των δραστηριοτήτων τους
και σε άλλες χώρες καθώς επίσης και την
προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια Επιτροπή εποικοδομητικές εισηγήσεις που
στόχο έχουν να ενδυναμώσουν την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών για
αμοιβαίο όφελος.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Γενική Δράση ΚΕΒΕ
Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ εστιάζεται στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις
από επενδυτές του ενός συμβαλλόμενου
μέρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έγιναν τρεις συναντήσεις του Οικονομικού
Φόρουμ της Λευκωσίας στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα και Λευκωσία όπου συστάθηκαν ειδικές ομάδες εργασίας και

τροχιοδρομήθηκαν ενέργειες για τη διοργάνωση ενός δικοινοτικού διήμερου εκκίνησης επιχειρήσεων, τη σύσταση δικοινοτικού εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων, την
ίδρυση ενός Δικαστηρίου Διαιτησίας για να
επιλαμβάνεται εμπορικών διαφορών σε
σχέση με το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και την προώθηση της σύστασης ενός Κοινού Σώματος Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών στο νησί.
Θα καταβληθεί δε κάθε προσπάθεια όπως
το πρώτο δικοινοτικό διήμερο εκκίνησης επιχειρήσεων διοργανωθεί πριν το τέλος του 2015. Το Φόρουμ στη Λευκωσία

χαιρέτισε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού και επανέλαβε την ετοιμότητα του να
συνδράμει τη διαδικασία με κάθε δυνατό
τρόπο.
Συζητήθηκαν δε τρόποι για να αυξηθεί ο
αντίκτυπος των Επιμελητηρίων στη διαδικασία. Όπως είναι γνωστό στο Φόρουμ
συμμετέχουν το ΚΕΒΕ, το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και η Ένωση Επιμελητηρίων Τουρκίας..

Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό φόρουμ στη Σαγκάη
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Bιομηχανία
τομέας της βιομηχανίας κατά
το 2014 παρουσίασε για τέταρτη συνεχή χρονιά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς
όρους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την
προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές
αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα
παρουσίασε μείωση 1,6% το 2014, σε σύγκριση με μείωση 6,5% το 2013 και 8,2%
το 2012. Ειδικότερα για τη μεταποίηση,
σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο τομέας αυτός σημείωσε το 2014
συρρίκνωση 2,0%.

τομμύρια το 2013, σημειώνοντας μείωση 5,4%. Η συνεισφορά του τομέα στο
Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές έφτασε το
2014 στο 8,0%, από 8,1% το 2013.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς
μειώθηκε το 2014 κατά 6,6% φτάνοντας
τα €3.568,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με
€3.822,6 εκατομμύρια το 2013. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.263,2
εκατομμύρια σε σχέση με €1.335,9 εκα-

Μεταποίηση

Ο

Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα
υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 31,4 χιλιάδες από 32,9 χιλιάδες το 2013 και αποτελούσε το 8,8% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού. Ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε από
4.968 άτομα το 2013 σε 4.713 άτομα το
2014.

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2014 τα €2.451,4
εκατομμύρια σε σύγκριση με €2.541,6
εκατομμύρια το 2013, σημειώνοντας μεί-

ωση 3,5%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,0% στα €807,1 εκατομμύρια σε
σχέση με €832,0 εκατομμύρια το 2013.
Η απασχόληση μειώθηκε στις 27,2 χιλιάδες από 28,5 χιλιάδες το 2013. Οι πάγιες
κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το
2014 τα €39,0 εκατομμύρια σε σχέση με
€35,8 εκατομμύρια το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το
71,0% του συνόλου, σε κατασκευαστικά
έργα το 21,9% και σε μεταφορικά μέσα
το υπόλοιπο 7,1%. Η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έφτασε το 2014 στο 5,0% από 4,9% το 2013.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2014
τα €536,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με

Στιγμιότυπο από το Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Λονδίνο
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€529,2 εκατομμύρια το 2013, σημειώνοντας αύξηση 1,5%. Οι σημαντικότερες
κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που
εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα,
τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασικά μέταλλα και τα μηχανήματα και εξοπλισμός.
Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2013
σημειώθηκαν στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και τσιμέντου, ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές βασικών μετάλλων και προϊόντων
ανακύκλωσης.
Η μεταποίηση συνεχίζει να αποτελεί βασικό παραγωγικό τομέα, έστω και αν η
ποσοστιαία συνεισφορά της στο ΑΕΠ διαχρονικά μειώνεται κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών και άλλων κλάδων της οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης έχει τη δική του
δυναμική και με την κατάλληλη στήριξη
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα του προς όφελος της οικονομίας γενικότερα.

Με την εφαρμογή απλών μέτρων στήριξης η βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει
και πάλι την βάση επανεκκίνησης της ανάπτυξης.
Το ΚΕΒΕ στις διάφορες επαφές του με
αρμόδιους κρατικούς παράγοντες τόνισε
την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων
που παρουσιάζονται και τις ενέργειες και
τα μέτρα στήριξης που απαιτούνται.

•
•

•

•
Kυριότερα προβλήματα της βιομηχανίας:
• Ψηλό κόστος λειτουργιάς ως αποτέλεσμα κυρίως της υπερβολικά ακριβής
ηλεκτρικής ενέργειας και της έλλειψης
εναλλακτικών επιλογών.
• Απουσία ικανοποιητικού πλαισίου που
να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την
αυξημένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
• Κόστος χρηματοδότησης (ψηλά δανειστικά επιτόκια) και έλλειψη της αναγκαίας ρευστότητας.
• Χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με
τον μέσο όρο της Ε.Ε.
• Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες στην εξασφάλιση των απαραί-

•
•
•

•

τητων αδειών και στη συνεργασία επιχειρήσεων – κράτους.
Πολύ μικρή εγχώρια αγορά.
Ψηλό μεταφορικό κόστος από και
προς τις αγορές του εξωτερικού και
συγκριτικά πιο ακριβές πρώτες ύλες
λόγω μικρών ποσοτήτων.
Ψηλό κόστος λιμανιών και τα διαχρονικά προβλήματα απεργιών στις μεταφορές / λιμάνια.
Ανεπαρκές σύστημα προώθησης των
εξαγωγών λόγω του συνεχούς περιορισμού των κονδυλίων που διατίθενται
για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού.
Περιορισμένη δραστηριότητα σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.
Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε Βιομηχανικά τεμάχια που ανήκουν στο
κράτος.
Ψηλό κόστος ενοικίων βιομηχανικών
τεμαχίων που ανήκουν στο κράτος,
στις Βιομηχανικές Ζώνες.

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο του ΚΕΒΕ στην Ουγγαρία
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να διαμορφωθούν προτάσεις μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και να εφαρμοστεί μια πιο
συγκεκριμένη στρατηγική ατζέντα για την
στήριξη και αναδιάρθρωση της μεταποίησης μέχρι το 2020 που να ταυτίζεται με τις
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες και
προοπτικές της Κυπριακής βιομηχανίας.
Ανάμεσα στα μέτρα αυτά θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και δράσεις που να
καλύπτουν μεταξύ άλλων:
• Συμπερίληψη της βιομηχανίας στις
προτεραιότητες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής.
• Σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις ιδιαίτερα στη
βιομηχανία.
• Μείωση του ενεργειακού κόστους.
• Λειτουργία και εφαρμογή πιο αποδοτικού πλαισίου αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΑΠΕ από τις
βιομηχανίες.
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών μας και βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, μέσω αύξησης των κονδυλίων συμμετοχής σε
εκθέσεις του εξωτερικού και της διοργάνωσης εμπορικών αποστολών για
προώθηση βιομηχανικών προϊόντων.
• Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.
• Βελτίωση της πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
• Καλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων προς την
κατεύθυνση της υποστήριξης των βιομηχανιών με τη διάθεση περισσότερων
κονδυλίων προς τη Βιομηχανία.
• Επανασχεδιασμός του γενικότερου συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και
εισαγωγή φορολογικών απαλλαγών για
δραστηριότητες Ε&Κ.

• Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης
και βελτίωση των συντελεστών δόμησης/κάλυψης/ορόφων στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες.
• Εφαρμογή σχεδίων για ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μεταξύ επιχειρήσεων
και συστάδων επιχειρήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΜμΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στη δημόσια
διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Κυριότερος στόχος του ΚΕΒΕ ήταν η όσο
το δυνατό πιο γρήγορη εξαγγελία του,
κάτι που έχει επιτευχθεί, η απλοποίηση
των διαδικασιών και η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μετά από εισήγηση
του ΚΕΒΕ η ένταση ενίσχυσης έχει αυξηθεί στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού
προγράμματος από το ανώτατο 35% που
υπήρχε κατά την τελευταία προκήρυξη
του προγράμματος, γεγονός που αποτελεί μεγάλη επιτυχία.
Το ΚΕΒΕ διαφώνησε με την υποβολή του
Σχεδίου κάτω από το καθεστώς των Σχεδίων ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS)
αφού ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ενίσχυσης της κάθε επιχείρησης δεν μπορεί
να υπερβεί τις 200,000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το ύψος της χορηγίας που θα δικαιούται κάθε επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν
το σχέδιο αφορά επενδύσεις σε στοιχεία
πάγιου ενεργητικού.
Το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις ανάμεναν το Σχέδιο για να προχωρήσουν
στις προγραμματισμένες επενδύσεις τους
αποτέλεσε τον κυριότερο λόγο που το
ΚΕΒΕ ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής και αξιολόγησης των
αιτήσεων αφού οι οποιεσδήποτε καθυ-
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στερήσεις θα επηρεάσουν το ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Προς τούτο, το
ΚΕΒΕ εισηγήθηκε την άμεση ενίσχυση της
ομάδας διαχείρισης του Σχεδίου και ανάθεση εργασιών ή/και αγορά υπηρεσιών
από τον ιδιωτικό τομέα για να μην υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το ΚΕΒΕ είδε με ικανοποίηση τις εισηγήσεις του να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
με αποτέλεσμα το Σχέδιο χορηγιών για
ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας
να είναι το πρώτο σχέδιο επιχορηγήσεων
που έχει εξαγγελθεί για την περίοδο 201420, με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό
που ανέρχεται στα €18εκ.
Το ΚΕΒΕ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΄Ερευνας και Καινοτομίας είχαν
ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση του
προγράμματος καταθέτοντας εποικοδομητικές εισηγήσεις κατά τη διαδικασία της
δημόσιας διαβούλευσης.
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται για
το Σχέδιο ανέρχονται σε 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού για αιτήσεις στην κατηγορία των υφιστάμενων
επιχειρήσεων, με μέγιστο ποσό χορηγίας
τις €250,000 ανά επιχείρηση και ένταση
ενίσχυσης 60%.
Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν το 25% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού, η ένταση ενίσχυσης
ανέρχεται στο 80% με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €50,000.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία που
έχουν οι δραστηριότητες έρευνας και και-
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νοτομίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μας ζήτησε
όπως επανασχεδιαστεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική έρευνας και καινοτομίας.
Θέση του ΚΕΒΕ, η οποία μεταφέρθηκε γραπτώς προς τον πρόεδρο του Δ.Σ.
του Ιδρύματος Προώθησης ΄Ερευνας είναι όπως στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα προγράμματα του ΙΠΕ
να στοχεύουν κυρίως στη χρηματοδότηση
κατά προτεραιότητα δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας προς επιχειρήσεις. Ζητήθηκε συγκεκριμένα, όπως
τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού
του ΙΠΕ κατά την επταετία 2014-20 έχει
βασικούς παραλήπτες τις επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών και ενεργειών του για ετοιμασία
και υιοθέτηση όσο το δυνατό περισσότε-

ρων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο την
παραπέρα αναβάθμιση της ποιότητας των
εγχώρια παραγόμενων αγαθών και προσφερόμενων υπηρεσιών, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε στενά και εποικοδομητικά κατά
την επισκοπούμενη περίοδο με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Παράλληλα,
το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε κατά την περίοδο αυτή, τόσο μέσω της Γραμματείας
του, όσο και από επηρεαζόμενα μέλη του
σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης για την
ετοιμασία Ευρωπαϊκών Προτύπων για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας συμμετέχουν με εκπροσώπους όλα τα Τοπικά
Επιμελητήρια. Την προεδρία της Επιτροπής
κατέχει ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του
ΚΕΒΕ. Σκοπός της Επιτροπής είναι ο καθορισμός της βιομηχανικής πολιτικής που ακολουθεί το Επιμελητήριο και η κωδικοποίηση
και μελέτη όλων των θεμάτων που επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τη βιομηχανία. ατά την υπο επισκόπηση περίοδο την

Επιτροπή απασχόλησαν η διεύρυνση των
επιτρεπόμενων χρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές, η φορολόγηση ύψους 26%
στις εξαγωγές στην Ελλάδα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βιομηχανικών τεμαχίων
και ο καθορισμός μιας νέας βιομηχανικής
πολιτικής προς ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στα πλαίσια των εργασιών της είχε συνάντηση με
την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής κατά
την οποία συζητήθηκαν τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας
της βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε και κατατέθηκε εμπεριστατωμένο σημείωμα προς την Επιτροπή το οποίο
αναφερόταν στα κυριότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο τομέας, στις προοπτικές και στις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να επέλθει η ανάπτυξη του.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το ΚΕΒΕ επανεξέτασε το θέμα της τρο-

Συνάντηση επιχειρηματικής αποστολής του ΚΕΒΕ στο Ιρανικό Επιμελητήριο
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ποποίησης των Κανονισμών που διέπουν
τις Βιομηχανικές Περιοχές.
Τα νέα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν επιβάλλουν πλέον τη διεύρυνση των
επιτρεπομένων χρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές με τρόπο όμως που να μην
διαφοροποιείται δραστικά ο χαρακτήρας
των περιοχών, ούτε και να οδηγείται σε
αλλαγή ο σκοπός λειτουργίας τους.
Το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε όπως οι χρήσεις διευρυνθούν ούτως ώστε να επιτρέπεται πλέον η χρήση των βιομηχανικών τεμαχίων για
αποθηκευτικούς σκοπούς για εκθεσιακούς
σκοπούς για προβολή των προϊόντων που
παράγουν οι ίδιες οι βιομηχανίες ως επίσης
και για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-20
Μετά από ενέργειες του ΚΕΒΕ ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες
του καθεστώτος «επενδύσεις που αφο-

ρούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων»
για την περίοδο 2014-20 του ΠΑΑ έχει
αυξηθεί από €12 εκ. σε €15 εκ.
Το ΚΕΒΕ τόνισε τη σημασία που έχει ο
τομέας μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων στην οικονομία, τις
εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, απασχόλησης και εξαγωγών για αυτό και ζήτησε την περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού.
Επιπρόσθετα, ζητήθηκε η άμεση εξαγγελία του προγράμματος το οποίο έχει ήδη
καθυστερήσει υπερβολικά για να εξαγγελθεί στερώντας από τις επιχειρήσεις του
τομέα την επιχορήγηση των αναπτυξιακών τους δράσεων.
Επίσης, το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως κατά την
πρώτη προκήρυξη του καθεστώτος διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και όπως όπου παρουσιαστεί
αδυναμία απορρόφησης οι πόροι αυτοί με
ανακατανομή να μεταφερθούν στο Σχέδιο
για τις επιχειρήσεις.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Ιταλική
Πρεσβεία και τον οργανισμό εξωτερικού
εμπορίου της Ιταλίας (ITA/ICE) διοργάνωσαν εξειδικευμένη ημερίδα για τις ευκαιρίες στον αγρο-διατροφικό τομέα, για
συμμετοχή επιχειρήσεων τροφίμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και για αξιοποίηση
των γεωγραφικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής.
Η ημερίδα αποτέλεσε μια πραγματική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν αφού είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
τους Ιταλούς ειδικούς για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για το πώς οι
Ιταλικές επιχειρήσεις κατάφεραν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα και πως έχουν κατακτήσει
αγορές του εξωτερικού επενδύοντας και
δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Κυπρο - Σκανδιναβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
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Υπηρεσίες
ατά το έτος 2014 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε, με
βάση τα επίσημα προκαταρτικά στοιχεία
στα € 17.506 εκ. έναντι € 18.119 εκ. το
2013 σημειώνοντας μείωση 3.4%. Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 88.2% σε
σύγκριση με συνεισφορά 2.2% του πρωτογενούς και 9.6% του δευτερογενούς
τομέα.

αγορά παρουσίαζε μια σταθερή αυξητική τάση, περιλαμβανομένου και του 2014
που οι αφίξεις Ρώσων τουριστών ανήλθαν
γύρω στις 636.750 και παρουσίασαν μια
αύξηση της τάξης του 4.6% σε σχέση με
το 2013.

Στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι ενταγμένοι
58 επαγγελματικοί Σύνδεσμοι του τομέα
των Υπηρεσιών οι οποίοι καλύπτουν με τις
δραστηριότητες τους όλο το φάσμα του
τριτογενούς τομέα προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρη εκπροσώπηση στα μέλη τους.

Παρά το ότι ακριβείς προβλέψεις για το
2015 δεν μπορούν να γίνουν, ωστόσο είναι ήδη εμφανές και βέβαιο ότι η υποτίμηση του ρουβλιού θα επιφέρει ουσιαστική μείωση στις αφίξεις τουριστών από τη
Ρωσία. Την ίδια στιγμή αναμένεται αύξηση
των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω και της αύξησης της αγοραστικής αξίας της Στερλίνας έναντι του ευρώ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο του τουρισμού γα την οικονομία της Κύπρου και έχοντας στη
δύναμή του τους περισσότερους επαγγελματικούς συνδέσμους του τουρισμού,
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πλήρη συντονισμό μαζί τους και διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο για προώθηση μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των εταίρων
του τουρισμού, με στόχο να δοθούν άμεσες λύσεις που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Κ

Το 2014 η τουριστική κίνηση της Κύπρου
έφθασε τα 2.441.239 αφίξεις περιηγητών
παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση της τάξης του 1.5% έναντι του 2013 που υπο
τις περιστάσεις κρίθηκε σαν μια ικανοποιητική χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό.
Αντίθετα όμως τα έσοδα από τον τουρισμό (περιλαμβανομένων και των μονοήμερων επισκεπτών), αν και ξεπέρασαν τα
2 δις Ευρώ, κατέγραψαν μείωση 3% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη
χρονιά.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
οικονομία της Κύπρου, ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να αποτελεί την κύρια
πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, στηρίζει
όλους τους άλλους τομείς και επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμβάλλει ουσιαστικά στην όλη προσπάθεια για να επανέλθει η οικονομία του τόπου στο δρόμο
της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.
Κατά τα προηγούμενα χρόνια η Ρωσική

Τουναντίον οι αφίξεις από την Αγγλική
αγορά μειώθηκαν από 891.229 το 2013
σε 871.517 το 2014, δηλαδή υπήρξε μια
μείωση της τάξης του 2.2%.

Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι του τουρισμού
που ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι:
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ
• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
Κύπρου - ACTA
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών
Ξενοδοχείων - ΠΑΣΥΔΙΞΕ
• Σύνδεσμος Πολιτιστικού Τουρισμού και
Ειδικών Ενδιαφερόντων
• Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως
• Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπο-
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ρίου και Βιομηχανίας
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών
Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών
• Σύνδεσμος Ξεναγών
• Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου
• Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον
Τουρισμό
• Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας
Κύπρου
• Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας
• Κυπριακός Σύνδεσμος Διοργανωτών
Συνεδρίων και Τουρισμού Κινήτρων –
CIMA
• Κυπριακός Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής
Το ΚΕΒΕ μέσω της Μόνιμης Επιτροπής
Τουρισμού, η οποία προεδρεύεται από
τον Αντιπρόεδρο Τουρισμού του ΚΕΒΕ
και στην οποία συμμετέχουν όλα τα τοπικά Επιμελητήρια, εκπρόσωποι όλων των
Τουριστικών Συνδέσμων του ΚΕΒΕ και
των Περιφερειακών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ), συμβάλλει ενεργά με εισηγήσεις του στην προώθηση και
ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν
την Επιτροπή ήταν:
• Ανάπτυξη του τουρισμού κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών με στόχο
την άμβλυνση της εποχικότητας και την
επέκταση της τουριστικής περιόδου
• Επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης
της Κύπρου με τις τουριστικές αγορές
• Ο ρόλος και η Αναδιοργάνωση του
ΚΟΤ για αποτελεσματικότερη απόδοση στο έργο του λειτουργώντας σε πιο
επιχειρηματικές βάσεις
• Απλοποίηση διαδικασίας για θεώρηση
διαβατηρίων
• Δημιουργία τουριστικής αστυνομίας
• Πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των
Αρχαιολογικών χώρων
• Ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας και
διευκολύνσεις για τις υπεράκτιες κρουαζιέρες
• Αναβάθμιση και χρηματοδότηση ΕΤΑΠ
• Ίδρυση και λειτουργία Καζίνο

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Στιγμιότυπα
από την τελετή
απονομής
των Βραβείων
Εξαγωγών
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Υπηρεσίες
• Ανεξαρτητοποίηση του τομέα Τουρισμού καθώς η υφιστάμενη δομή του
ΥΠΕΕΒΤ δεν επιτρέπει στον εκάστοτε
Υπουργό να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τον Τουρισμό
• Περαιτέρω εμπλοκή των Πανεπιστημίων με εισηγήσεις και απόψεις
Με τις πιο πάνω εισηγήσεις, τις συμμετοχές σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και με τις δραστηριότητες των
επαγγελματικών συνδέσμων του τουρισμού που ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ,
το Επιμελητήριο επανακαθορίζει το ρόλο
και τη συμβολή του στον τομέα του τουρισμού και καθίσταται ένας εκ των κυριότερων εταίρων της τουριστικής βιομηχανίας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να τύχει ουσιαστικής ανάπτυξης με τον καθορισμό
ποιοτικών κριτηρίων που θα καταστήσουν
την Κύπρο σαν έναν ελκυστικό προορισμό

που μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προσδοκίες του σύγχρονου και
απαιτητικού τουρίστα.
Για αυτό το λόγο είναι άμεση ανάγκη να
προχωρήσουν αποφασιστικά οι μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που ευνοούν την προσέλκυση επενδύσεων, την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα
του Τουρισμού, αποφεύγοντας έτσι τις πολύπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες έγκρισης της ανάπτυξης που αναντίλεκτα δημιουργούν ένα περιβάλλον που
αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα
για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου από
τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα από τους
ξένους επενδυτές. Η λήψη αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων και η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών μας υπηρεσιών θα
συμβάλουν ώστε ο τουρισμός της Κύπρου
να αποδώσει τα πολλαπλάσια.

στούν αναγκαία τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων που θα τον θέσουν
σε νέες πιο σύγχρονες βάσεις. Το πρόβλημα της εποχικότητας χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζει ο Κυπριακός Τουρισμός. Για
αυτό το λόγο το ΚΕΒΕ προωθεί ενεργά
την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός,
ο συνεδριακός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο
θρησκευτικός κοκ ούτως ώστε να συμβάλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού
προϊόντος της χώρας, συμβάλλοντας με
τον τρόπο αυτό έμπρακτα στην άμβλυνση του πιο πάνω προβλήματος. Η αντιμετώπιση της εποχικότητας επιβάλλει σοβαρή μελέτη από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς μέσω συστηματικών ερευνών αγοράς για όλες τις αγορές στόχους και μέσω
των καταρτισμών ειδικών σχεδίων μάρκετινγκ προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΖΙΝΟ
Η αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων του κυπριακού τουρισμού καθι-

Η δημιουργία καζίνο στην Κύπρο αποτελεί

Η Κύπρος μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ταξιδιών Υγείας
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πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πλείστες ενέργειες και έχουν υποβληθεί εισηγήσεις και
απόψεις με στόχο την υλοποίηση του πιο
πάνω έργου.
Η έγκριση από τη Βουλή της νομοθεσίας
που αφορά την ίδρυση καζίνο στην Κύπρο συνάδει και ενισχύει τις νέες ανάγκες
της οικονομίας μας, η οποία επιζητεί νέες
επενδύσεις και νέα έργα ποιοτικής υποδομής, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου.
Η ίδρυση καζίνο στην Κύπρο αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ, με σκοπό να
εμπλουτισθεί το τουριστικό προϊόν της
χώρας μας και να καταστεί η Κύπρος
προορισμός περιηγητών υψηλών εισοδημάτων.
Πέραν των αυτονόητων πλεονεκτημάτων για την οικονομία και τον τουρισμό, η
ίδρυση καζίνο θα βοηθήσει και τα δημόσια
οικονομικά του κράτους, κάτι πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία.

προ για τις διακοπές τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου αφού θα βοηθήσει
στην προσέλκυση πρόσθετου τουριστικού
ρεύματος από τις χώρες που θα εφαρμοσθεί στη διάρκεια των χειμερινών μηνών,
αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στον κυπριακό τουρισμό και κατ’επέκταση στην
οικονομία του τόπου. Σημαντική είναι επίσης η παραχώρηση πέμπτης αεροπορικής
ελευθερίας που δίδει το δικαίωμα στις αεροπορικές εταιρείες να επιχειρούν σε τρίτες χώρες μέσω της Κύπρου.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Tο θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών για θεώρηση διαβατηρίων κρίνεται ως
υψίστης σημασίας για το ΚΕΒΕ, για περαιτέρω αύξηση του τουριστικού ρεύματος
προς την Κύπρο, επενδυτών και γενικότερα υπηκόων τρίτων χωρών ψηλής εισοδηματικής τάξης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

Η θέση του ΚΕΒΕ σχετικά με το θέμα της
θεώρησης διαβατηρίων για επενδύσεις
από τρίτες χώρες είναι να εξευρεθούν οι
τρόποι, για ταχεία και όπου είναι δυνατόν
για άμεση θεώρηση διαβατηρίων, ειδικότερα σε χώρες που ο επενδυτής / αιτητής απαιτείται να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, χρησιμοποιώντας την πρακτική
που εφαρμόσθηκε για τις θεωρήσεις διαβατηρίων για τους πολίτες της Ρωσίας και
Ουκρανίας.

H επέκταση του δικτύου αεροπορικών
συνδέσεων της Κύπρου με την πλήρη
ελευθεροποίηση των πτήσεων ήταν και
παραμένει πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ. Η
βελτίωση της αεροπορικής προσβασιμότητας της Κύπρου μέσω της εφαρμογής
της πολιτικής των ανοικτών αιθέρων συμβάλλει καθοριστικά στην διευκόλυνση των
ξένων περιηγητών να επιλέξουν την Κύ-

Παρόμοια ρύθμιση θα πρέπει να ισχύει και
για τουριστικούς σκοπούς ειδικότερα για
υπηκόους τρίτων χωρών ψηλής εισοδηματικής τάξης (πχ χώρες του Αραβικού Κόλπου) γεγονός που θα διευκολύνει την κάθοδό τους στην Κύπρο, ενόψει μάλιστα
και των δρομολογούμενων αυξημένων αεροπορικών συνδέσεων της Κύπρου με τις
χώρες αυτές.

Μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή οι αρμόδιοι φορείς θα
πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα με όλες
τις απαιτούμενες διαδικασίες για υλοποίηση του καζίνο, ώστε να αρχίσουν να εμφανίζονται οφέλη για το σύνολο της οικονομίας μας.
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Μετά από πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, διεξήχθη ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό την προεδρία του Γενικού
Διευθυντή του Υπουργείου και στην παρουσία του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα του ΚΕΒΕ, του Προέδρου του
ΚΟΤ και του Προέδρου του Συνδέσμου
Μεγάλων Αναπτύξεων όπου συζητήθηκαν
τρόποι αντιμετώπισης του θέματος τόσο
για την περίπτωση της Κίνας όσο και για
άλλες χώρες που ενδιαφέρουν την χώρα
μας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού
αποτελεί κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το Δίκτυο Enterprise Europe
Network θέλοντας να συμβάλει στην υποστήριξη του νέου πλαισίου Ευρωπαϊκής
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και
την ενθάρρυνση της βιώσιμης χρήσης της
πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, προσπαθεί μέσω της Τομεακής Ομάδας Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Sector Group Tourism
& Cultural Heritage) να προωθήσει την καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού και
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του
τουριστικού κλάδου.
Για το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ, από το
2011, συμμετέχει κάθε χρόνο σε 2 Επίσημες Συναντήσεις, Brokerage Events και σε
συγκεκριμένες εκθέσεις/ φόρουμ που ειδικεύονται στον Τουρισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες
επενδύσεις στους τομείς των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων, εξειδικευμένων ιατρικών
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Υπηρεσίες
κέντρων και κλινικών εργαστηρίων.
Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με το Φορέα Υγείας, που ανήκει στη δύναμή του,
καθώς και με άλλες Οργανώσεις που
ασχολούνται με τον τομέα της υγείας,
συμβάλλει στην προώθηση της Κύπρου
σαν Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών
με τη συμμετοχή του σε διάφορες εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά
και με τη φιλοξενία εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογραφικών
ομάδων του εξωτερικού στην Κύπρο.
Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου συνίστανται στο ψηλό επίπεδο της τουριστικής και
ιατρικής υποδομής της Κύπρου, στο ψηλό
επίπεδο επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισης του ιατρικού και παραϊατρικού δυναμικού της χώρας, στην εύκολη
διακίνηση των ευρωπαίων πολιτών λόγω
της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην γεωγραφική της
θέση. Οι εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, προσφέρουν ευχάριστη διαμονή, όσο
και τις κατάλληλες συνθήκες αποθεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών.

Πέραν όμως αυτού, και με βάση επιστημονικές έρευνες, η χώρα μας μπορεί να αναπτύξει επίσης το φωτοθεραπευτικό τουρισμό, αφού ο ήλιος της έχει ιδιαίτερες
ιδιότητες για θεραπεία ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα λόγω της έλλειψης
επαρκούς ηλιοφάνειας στη χώρα τους.
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν εχέγγυα για
να καταστήσουν την Κύπρο έναν ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες υγείας
που θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα της
Κύπρου, θα συμβάλει στην άμβλυνση του
προβλήματος της εποχικότητας, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου αλλά και ανάπτυξη των ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της Κύπρου σαν ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό κέντρο, το ΚΕΒΕ σε στενή

συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού συνέχισε τις ενέργειες του
για προώθηση της Κύπρου σαν Εκπαιδευτικό Κέντρο.
Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκε στην
Αθήνα με μεγάλη επιτυχία, ειδική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και
στην οποία έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων τους σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων που αποτελείτο από φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, συμβούλους
και το ευρύ κοινό.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ 2015
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, την ΟΕΒ και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συνδιοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση
και Καριέρα 2015» καλύπτοντας το κενό
που δημιουργήθηκε από τον τερματισμό
των εργασιών της Αρχής Κρατικών Εκθέ-

Ο Φορέας Υγείας σε διεθνές συνέδριο για προώθηση του τουρισμού υγείας
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σεων Κύπρου η οποία μέχρι το 2014 διοργάνωνε τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου.
Στην έκθεση συμμετείχαν όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου καθώς και Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συμμετείχαν επίσης σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
εταιρείες και οργανισμοί που παρέχουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης
καθώς και πρεσβείες ξένων χωρών για παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις δυνατότητες σπουδών στις χώρες τους.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Τα θέματα της προώθησης των αναπτυξιακών έργων και των επενδύσεων αποτελούν για το ΚΕΒΕ ύψιστη προτεραιότητα.
Η ανάπτυξη της οικονομίας θα προέλθει κυρίως μέσα από την υλοποίηση νέων
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ευρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του ΚΕΒΕ το οποίο δραστηριοποιείται έντονα προς αυτή την κατεύθυνση σε
πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον CIPA.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το
ΚΕΒΕ διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές και φόρα στο εξωτερικό, δίδοντας
την ευκαιρία στα μέλη του και γενικότερα στους επιχειρηματίες να πραγματοποιούν επαφές με σκοπό τη δημιουργία ανάλογων συνεργασιών.
Θεωρείται ωστόσο αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των νομοθεσιών για τη Φορολογία των ακινήτων και της επιτάχυνσης
των διαδικασιών που σχετίζονται με την
αδειοδότηση και υλοποίηση μεγάλων ανα-

πτυξιακών έργων.
Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με τους
επαγγελματικούς Συνδέσμους του κλάδου
που ανήκουν στη δύναμή του και ιδιαίτερα με το Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων και τη Διεθνή Ομοσπονδία Κτηματικών
Επαγγελματιών (FIABCI)- Κύπρου, προβαίνει σε συντονισμένες ενέργειες για την
προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών
και τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
και την απάλειψη επαχθών όρων που καθιστούν την Κύπρο μη ανταγωνιστική σε
σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς επηρεάζοντας αρνητικά το ενδιαφέρον των επενδυτών και Επενδυτικών
Ταμείων.
Ο τομέας της Κτηματαγοράς έτυχε ιδιαίτερης προβολής τόσο μέσα από τις επαφές του ΚΕΒΕ στο εξωτερικό και ειδικότερα στις αποστολές και στα φόρα καθώς
και από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, ιδιαίτερα για
τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα.
Στο τομέα της προβολής ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα καθημερινά άρθρα, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις και ενέργειες του
Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, στο
ειδικό έντυπο (Proﬁler) που εκδόθηκε με
αναλυτική παρουσίαση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων καθώς και στην ιστοσελίδα www.cyprusinvestments.com.cy
του Συνδέσμου και στην ιστοσελίδα του
FIABCI www.ﬁabci.com.cy
Στα ίδια πλαίσια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το CIPA για τον καθορισμό
κοινών ενεργειών και τρόπων προβολής
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις
με το Υπουργείο Εσωτερικών και κυρίως
με το Τμήμα Πολεοδομίας για συζήτηση
θεμάτων που αφορούν τη νέα εξαγγελθεί-
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σα Δήλωση Πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της κτηματαγοράς
και την εξεύρεση τρόπων που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για την υλοποίηση
των έργων.
Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση
με τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω,
τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στη
Κύπρο (EBRD), το Γενικό Διευθυντή του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, το Γενικό Διευθυντή της CISCO, με την Ομάδα
για τις Μεταρρυθμίσεις καθώς και με άλλους οργανισμούς με σκοπό να διερευνηθούν οι προοπτικές Ευρωπαϊκών επενδύσεων που υπάρχουν.
Παραμένουν εντούτοις αρκετά σημαντικά
θέματα για τα οποία το ΚΕΒΕ τροχιοδρομεί διαδικασίες επίλυσης τους.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η μικρή αύξηση που παρουσιάστηκε στις
πωλήσεις ακινήτων κατά το 2014 απέδειξε ότι ο τομέας της ακίνητης ιδιοκτησίας
έχει τις δυνάμεις να ανασυγκροτηθεί και
να δημιουργήσει συνθήκες ανάκαμψης.
Η σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομικής
κατάστασης της Κύπρου και οι θετικές αξιολογήσεις των Διεθνών Οίκων του Eurogroup
και του ΔΝΤ, αλλά και η εξεύρεση φυσικού
αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, δημιουργούν
νέα δεδομένα στο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από νέους επενδυτές.
Το ΚΕΒΕ εργάζεται μεθοδικά και με επαγγελματισμό στοχεύοντας στην αναδιάρθρωση της οικονομίας του τόπου και την
έξοδο από την ύφεση σε συνεργασία με
όλους τους αρμόδιους φορείς του τομέα και ιδιαίτερα με τους συνδέσμους που
ανήκουν στη δύναμη του, όπως είναι ο
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Υπηρεσίες
Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών
Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου, ο FIABCI και ο
Σύνδεσμος Εκτιμητών Γης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το θέμα της Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας έτυχε ιδιαίτερης μελέτης από το
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συνδέσμους που ανήκουν στη δύναμη του καθώς και άλλους οργανισμούς.
Βασική φιλοσοφία των προτάσεων του
ΚΕΒΕ είναι η ριζική αλλαγή του τρόπου
φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας
με στόχο την μείωση του κόστους συναλλαγής σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
σε αυξημένες πωλήσεις οπόταν, τόσο το
κράτος αλλά γενικότερα η οικονομία του
τόπου θα επωφελούνται από την αυξημένη δραστηριότητα.
Οι βασικότερες εισηγήσεις του ΚΕΒΕ είναι:
1. Ο συντελεστής του φόρου Ακίνητης
Ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ένας και
να επιβάλλεται επί της αξίας του κάθε
ακίνητου ξεχωριστά και όχι επί της σωρευτικής αξίας της περιουσίας του
κάθε ιδιοκτήτη.
2. Ο συντελεστής για τα μεταβατικά τέλη
να είναι ένας στο 3%
3. Τα υποθηκευτικά δικαιώματα να μειωθούν από 1% στο 0.5%
4. Ο συντελεστής για το χαρτόσημο για
συμβόλαια αγοραπωλησίας να είναι
ένας στο 1%0 (1 τοις χιλίοις) με ανώτατο όριο τις €10,000
5. Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών να
μειωθεί από 20% στο 12.5%
6. Για σκοπούς εκτίμησης της αξίας των
ακινήτων για κτηματολογικούς σκο-

πούς να καθιερωθεί με νομοθετική
ρύθμιση πως η τιμή αγοράς που καθορίζεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας
θα είναι αποδεκτή από το Κτηματολόγιο όπως εφαρμόζεται από τον Έφορο
Κεφαλαιουχικών Κερδών.
7. Κατάργηση της εισφοράς για την άμυνα για το εισόδημα από ενοίκια.
Όσον αφορά το θέμα των φορολογικών
ελαφρύνσεων, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, αρκετές από τις οποίες αποτελούν εισηγήσεις που κατάθεσε
το ΚΕΒΕ και αναφέρονται σε σημαντικές
αλλαγές που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του φορολογικού
πλαισίου της Κύπρου καθώς και σε δομικές αλλαγές για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η απόφαση για μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% αποτελεί μια πολύ
σημαντική εξέλιξη, αφού σε συνδυασμό με
το νομοσχέδιο για διευκόλυνση στην έκδοση τίτλων για όσους αγοραστές έχουν
εξοφλήσει το ακίνητο που αγόρασαν, θα
βοηθήσει όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες
να προχωρήσουν στην έκδοση του σχετικού τίτλου σε πολύ πιο λογικό κόστος,
ενώ θα συμβάλει και στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος μη έκδοσης τίτλων.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η πιο πάνω μείωση
θα πρέπει να αποτελέσει μέτρο μόνιμου
χαρακτήρα.
Την ικανοποίηση του εκφράζει το ΚΕΒΕ
και για την απόφαση της Κυβέρνησης για
υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που
αποτελούσε εισήγηση του ΚΕΒΕ, γεγονός
που θα καταστήσει το σύστημα φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας πολύ πιο
διάφανο, απλό στην εφαρμογή του και
ισότιμο έναντι όλων των πολιτών, ενώ η
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εξαίρεση από την επιβολή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών για αγορά ακίνητης
ιδιοκτησίας μέχρι την 31.12.2016, αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ακινήτων
βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τον ευρύτερο τομέα της κτηματαγοράς και των
κατασκευών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ
ΦΠΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (OPTION
TO TAX)
Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο υπόμνημα
του, προς τον ΄Εφορο Φορολογίας καθώς
επίσης και σε συνάντηση μαζί του, αιτήθηκε την ετοιμασία και προώθηση νομοσχεδίου για την εισαγωγή της πιο πάνω επιλογής στα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
(υ.φ.π).
Ο σκοπός της επιλογής επιβολής ΦΠΑ
(option to tax) σε συγκεκριμένες συναλλαγές έχει ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση φόρου εισροών από το υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο με την ταυτόχρονη
ανάληψη της υποχρέωσης να καταβάλει
φόρο εκροών σε συναλλαγές που σύμφωνα με την υφιστάμενη περί ΦΠΑ Νομοθεσία εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ.
Οι συναλλαγές για τις οποίες ζητείται η
εφαρμογή της επιλογής επιβολής ΦΠΑ
αφορούν ενοικιάσεις υποστατικών κυρίως για εμπορικούς αλλά και για ιδιωτικούς
σκοπούς.
Η κατηγορία ενοικίασης υποστατικών για
εμπορικούς σκοπούς διαχωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες, στην υποκατηγορία ενοικίασης υποστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με δικαίωμα διεκδίκησης του φόρου
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εισροών και στην υποκατηγορία ενοικίασης υποστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται, είτε από υ.φ.π. που δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του φόρου εισροών, είτε
από μη υ.φ.π.
Στη περίπτωση της ενοικίασης εμπορικών υποστατικών σε μη υ.φ.π μπορούν να
ενταχθούν και οι ενοικιάσεις υποστατικών
για ιδιωτικούς σκοπούς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Για την έγκυρη πληροφόρηση των μελών
του ΚΕΒΕ, διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια με τεράστια επιτυχία στα οποία έγινε
ενημέρωση για τις πρόνοιες των νομοθεσιών που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και

αφορούν το θέμα των Εκποιήσεων και το
πλαίσιο Αφερεγγυότητας.
Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν με την στήριξη της Ομάδας Έργου για το Πλαίσιο
Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Οικονομικών και το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωροταξίας.
Τα έξι νομοθετήματα που αποτελούν το
Πλαίσιο Αφερεγγυότητας τέθηκαν σε ισχύ
στις 7 Μαΐου 2015 και είναι:
• Ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών)
Νόμος του 2015
• Ο Περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2015
• Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)
(Αρ.3) Νόμος του 2015, αναφορικά με
τις εκκαθαρίσεις εταιρειών

• Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)
(Αρ.2) Νόμος του 2015, αναφορικά με
τον μηχανισμό για την αναδιάρθρωση,
χρέους εταιρειών (Examinership)
• Ο Περί συμβούλων Αφερεγγυότητας
Νόμος του 2015
• Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας
Κανονισμοί του 2015
Οι πρώτοι δύο νόμοι αφορούν διαδικασίες σχετικές με φυσικά πρόσωπα, ενώ ο
τρίτος και τέταρτος νόμος αφορούν διαδικασίες για εταιρείες.
Ο πέμπτος νόμος και οι Κανονισμοί αφορούν στη ρύθμιση του επαγγέλματος των
Συμβούλων Αφερεγγυότητας οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν
στην εφαρμογή του Πλαισίου.

To KEBE ενημερώνει τους επιχειρηματίες για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Εμπόριο (εξαγωγές-εισαγωγές)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ατά το 2014 ο ρυθμός ανόδου του όγκου του παγκόσμιου
εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών επιταχύνθηκε (άνοδος 3,8% από 3,0%
το 2013), με βραδύτερο όμως ρυθμό σε
σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, καθώς
το εξωτερικό εμπόριο στις αναδυόμενες
και αναπτυσσόμενες οικονομίες, όχι μόνο
παρέμεινε υποτονικό, αλλά επιβραδύνθηκε περαιτέρω. Για το 2015 προβλέπεται
ότι το διεθνές εμπόριο θα επιταχυνθεί στο
5%, ωστόσο θα συνεχίσει να υπολείπεται του μακροχρόνιου μέσου ρυθμού ανόδου (ο μ.ό. την περίοδο 1990-2013 ήταν
5,9%).

Κ

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου
παρέμειναν υψηλές το πρώτο ήμισυ του
έτους, ενώ με το πέρας του 2014 υποχώρησαν ελαφρώς κατά 1,3% (έναντι μείωσης κατά 0,9% το 2013). Η μείωση αυτή
παρατηρήθηκε παρά τις σοβαρές γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και
στην Ουκρανία, καθώς η ασθενής διεθνής
ζήτηση συνδυάστηκε με την αυξημένη
συνολική προσφορά αργού πετρελαίου

λόγω της αυξανόμενης εξόρυξης σχιστολιθικών κοιτασμάτων στις ΗΠΑ και τη μειούμενη ενεργειακή της εξάρτηση από το
εξωτερικό.
Η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου ήδη
υποχωρεί ταχύτερα των προβλέψεων
αυτών λόγω του εντεινόμενου διεθνούς
ανταγωνισμού.
Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του
ΟΠΕΚ αναβάλλουν τη μείωση της συνολικής τους παραγωγής, επιθυμώντας τη διατήρηση των μεριδίων τους παγκοσμίως
έναντι των ΗΠΑ διά της μείωσης της τιμής
πιο κοντά στα επίπεδα μηδενικού κέρδους (break-even).
Σημαντική υποχώρηση υπήρξε το 2014
και στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου,
αν και η αγορά αυτή δεν είναι τόσο ομοιογενής όπως εκείνη του αργού πετρελαίου.
Οι διεθνείς τιμές των βασικών εμπορευμάτων πλην καυσίμων εκτιμάται ότι υποχώρησαν περισσότερο (3,0% σε όρους δολαρίου και κατά 4,9% σε όρους ευρώ), με
τα μέταλλα να υποχωρούν κατά 9,3%.

ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/
ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
Παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει η οικονομία της Κύπρου, με την παρατεταμένη οικονομική κρίση, το ρευστό
οικονομικό περιβάλλον και την απουσία
ικανοποιητικής ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εγχώριες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,5% (€728,1εκ)
κατά το 2014, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου (εγχώριες + επανεξαγωγές) παρουσίασαν μείωση της τάξης του
11,6% (€1441,5εκ).
Σε αντίθεση, οι εισαγωγές παρουσίασαν
αύξηση της τάξης του 6,3% (€5.133,5εκ)
από την προηγούμενη χρονιά, γεγονός
που δεικνύει ότι η οικονομία του τόπου διαθέτει αντιστάσεις και αντοχές και αρχίζει
σταδιακά να ανακάμπτει.
Το ΚΕΒΕ έχει σαν πάγιο στόχο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του εμπορίου,
τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές και στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσει να
διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό
ρόλο στην ενίσχυση των αναγκαίων συν-

Στιγμιότυπα από εκδήλωση για προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου - Αιγύπτου
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θηκών που να διευκολύνουν την διεξαγωγή του ελεύθερου και απρόσκοπτου
εμπορίου.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών που οργανώνεται
από το ΚΕΒΕ μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεχίστηκε συμπληρώνοντας 33
χρόνια.
Μετά από ενδελεχή μελέτη, αξιολόγηση
και ανάλυση όλων των αιτήσεων η Επιτροπή Επιλογής απένεμε το 2014 τα ακόλουθα βραβεία για το 2013.
A. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό
μέχρι 50 άτομα:

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Λόγω των περικοπών στο σχετικό κονδύλι, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ο αριθμός των εκθέσεων που
λαμβάνει μέρος η Κύπρος με εθνικά περίπτερα στο εξωτερικό, παραμένει πολύ
περιορισμένος.
Εντούτοις όμως το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού φρόντισε όπως οι μεγάλες και κύριες εκθέσεις
παραμείνουν δίδοντας έτσι την ευκαιρία
στους κύπριους επιχειρηματίες να συμμετέχουν και να προβάλλουν τα προϊόντα
και υπηρεσίες τους.

“FOODRAM TRADING LTD”
2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό
άνω των 50 ατόμων:
“MEDOCHEMIE LTD”
3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:
“LISKO FOODSTUFF LTD”
B. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά
Προϊόντα
«Α.Σ. ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ ΛΤΔ»
Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ»
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εμπορικά
κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό, στην
προσπάθεια που γίνεται για προβολή και
προώθηση των κυπριακών προϊόντων και
υπηρεσιών καθώς και των επενδυτικών
δυνατοτήτων της Κύπρου, υποστήριξε με
υπόμνημα του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου την αναγκαιότητα
αναβάθμισης των Εμπορικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό.
Στα πλαίσια αυτά τονίσθηκε η ανάγκη για
πλήρη επανεκτίμηση του ρόλου και της
συνεισφοράς των Εμπορικών Κέντρων
της Κύπρου στο εξωτερικό, με σκοπό την
πιθανή διαφοροποίηση των αγορών που
καλύπτουν είτε με την κατάργηση κάποιων χωρών και την προσθήκη νέων χωρών
με αυξημένες προοπτικές εμπορικών συνεργασιών και συναλλαγών με την Κύπρο,
είτε με την ενδυνάμωση και στελέχωση
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υφιστάμενων Κέντρων.
Σε σχέση με τη καλύτερη εποπτεία και
παρακολούθηση των Εμπορικών Κέντρων, το ΚΕΒΕ δεν διαφωνεί με τη συστέγαση τους όπου είναι εφικτό, με τις
κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές
της χώρας γεγονός που θα συμβάλει στην
εξοικονόμηση κονδυλίων για σκοπούς
στέγασης.
Τονίζει δε ότι οι Εμπορικοί Σύμβουλοι θα
πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο θα
καθορίζει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα,
όπως γίνεται και σήμερα, τους στόχους
και προτεραιότητες του κάθε Συμβούλου
ξεχωριστά.
Η διευθέτηση αυτή κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να διασφαλίζονται, η απαραίτητη ευελιξία, ταχύτητα επικοινωνίας και αμεσότητα που απαιτούνται στα
εμπορικά θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για την καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το Εμπόριο το ΚΕΒΕ
έχει δημιουργήσει τη Μόνιμη Επιτροπή Εμπορίου στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα Τοπικά Επιμελητήρια και η
οποία προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο Εμπορίου του ΚΕΒΕ. Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης ο Σύνδεσμος
Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, και ο Σύνδεσμος Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου που ανήκουν
στη δύναμη του ΚΕΒΕ.
Στις συνεδριάσεις και ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται, καλούνται επίσης
εκπρόσωποι από άλλους Συνδέσμους και
Οργανώσεις, που σχετίζονται με τα υπό
συζήτηση θέματα προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Εμπόριο (εξαγωγές-εισαγωγές)
Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθηκαν
και προωθήθηκαν προς το Δ.Σ. του ΚΕΒΕ
για λήψη αποφάσεων ήταν:
• Ωράριο Λειτουργίας των Καταστημάτων (Φιλελευθεροποίηση ωραρίου για
εργασία 7 μέρες την εβδομάδα με προϋποθέσεις)
• Ισονομία μεταξύ Εμπορευομένων και
πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού.
• Ομοιόμορφη αντιμετώπιση και έλεγχος
όλων των υποστατικών Λιανέμπορων
/ Χονδρεμπόρων, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές που διέπουν
το Εμπόριο (υποστατικά, υγειονομικές
υποχρεώσεις, ανακύκλωση, κτηνιατρικές νομοθεσίες κλπ).
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος γίνονται συνεχή διαβήματα προς
τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές ώστε
οι έλεγχοι να μην επικεντρώνονται
μόνο στους νόμιμους και τους συνεπείς επιχειρηματίες αλλά να λαμβάνονται πρωτίστως μέτρα για εντοπισμό
και συμμόρφωση των παράνομων υποστατικών
• Διαφοροποίηση στον τρόπο εκτελωνισμού των Προϊόντων. Θα πρέπει
όλοι οι εισαγωγείς να είναι εγγεγραμμένοι στην Green Dot ή σε οποιοδήποτε
άλλο ανάλογο συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων προϊόντων και
να παρουσιάζουν πιστοποιητικό εξόφλησης της τελευταίας συνδρομής
τους, προκειμένου να μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά
έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των
επιχειρήσεων.
• Καταπολέμηση καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
• Φορολογικά κίνητρα για συγχώνευση
επιχειρήσεων
i. Επέκταση της περιόδου αποπληρωμής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

προϊόντων από τρίτες χώρες, από 1
μήνα σε τουλάχιστον 4 μήνες – (ενίσχυση ταμειακών ροών)
ii. Επισφαλείς χρεώστες: Στα πλαίσια εφαρμογής της διαδικασίας διεκδίκησης ΦΠΑ για επισφαλείς χρεώστες, μείωση της προβλεπόμενης
περιόδου από δώδεκα (12) σε εννιά
(9) μήνες, αρχομένων από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη
οφειλόμενος ο ΦΠΑ (Ενίσχυση ταμειακών ροών)
iii. Επιστροφή ΦΠΑ από το χρεώστη
– Αυτόματη Επιστροφή χωρίς την
αποστολή σχετικής επιστολής από
τον Προμηθευτή (Μείωση Διοικητικού Κόστους).
iv. Απώλεια και καταστροφή εμπορευμάτων. Συμπερίληψη στη Νομοθεσία ή αναφορά σε ερμηνευτική εγκύκλιο πρόνοιας σε σχέση με
τα ποια θεωρούνται αποδεκτά ποσοστά απωλειών ή και καταστροφών εμπορευμάτων για τα οποία
δεν απαιτείται η πρότερη ενημέρωση του τμήματος φορολογίας (Μείωση Διοικητικού Κόστους).
• Αντιμετώπιση του θέματος των εγγυητικών για παραγγελίες από εξωτερικό
και ασφάλιση πιστώσεων ως αποτέλεσμα της άρσης της εμπιστοσύνης των
ξένων προμηθευτών προς τις Κυπριακές Τράπεζες, μετά τα γεγονότα του
Μαρτίου 2013
• Μέτρα για βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Χονδρεμπόρων &
Υπεραγορών - Νομικός Κώδικας Συμπεριφοράς Λιανέμπορων/Χονδρεμπόρων με τους Προμηθευτές με δικαίωμα
ελέγχου, διαιτησίας, επιβολής προστίμων. Διαμόρφωση όρων εμπορίου στα
πρότυπα άλλων χωρών.
• Η Διαμεσολάβηση ως σύγχρονος τρόπος επίλυσης εμπορικών διαφορών.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: “RETAIL
TRADE-PAYMENTS, ISSUES & BEST
PRACTISES”
Το ΚΕΒΕ μαζί με το Σύνδεσμο Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης και
το Σύνδεσμο Διανομέων Αλκοολούχων
Ποτών Κύπρου, που ανήκουν στη δύναμή
του, διοργάνωσε το Νοέμβριο Συνέδριο
με θέμα “Retail Trade-Payments, Issues &
Best Practices”.
Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν η
παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του Λιανικού Εμπορίου με ιδιαίτερη
έμφαση στο θέμα των πληρωμών καθώς
και στην περαιτέρω εδραίωση εποικοδομητικών και αποτελεσματικών σχέσεων
μεταξύ των εμπορευόμενων.
Τα κυριότερα θέματα που έτυχαν ιδιαίτερης συζήτησης ήταν:
• Οι ανακατατάξεις της αγοράς ως αποτέλεσμα και του κλεισίματος μεγάλου
αριθμού επιχειρήσεων.
• Η καθυστέρηση στην αποπληρωμή των
τιμολογίων μεταξύ των εμπορευομένων.
• Η μειωμένη ρευστότητα χρήματος
στην αγορά λόγω των προβλημάτων
του Τραπεζικού Συστήματος και πως
αυτό επηρεάζει την ομαλή λειτουργία
του λιανικού εμπορίου.
• Η ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας για τις καθυστερημένες πληρωμές
προκειμένου να συνάδει περισσότερο
με τις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Κύπρου.
• Η σημασία της σωστής Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και η αναγκαιότητα
Δημιουργίας Κεντρικού Αρχείου Εμπορικών Πληροφοριών
• Στο συνέδριο συζητήθηκαν ευρύτερα θέματα που άπτονται της σημασίας
αλλά και της χρησιμότητας να υπάρ-
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ξει ένας συμφωνημένος κώδικας συμπεριφοράς μεταξύ των εμπορευομένων που να ρυθμίζει καλύτερα τόσο τις
σχέσεις και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με τους καταναλωτές, στα πρότυπα που εφαρμόζονται
σε άλλες χώρες.
Οι ξένοι εμπειρογνώμονες έκαναν με
τις παρεμβάσεις τους αναφορά σε τέτοιες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τις

οποίες θα μπορούσε να μελετήσει και
να υιοθετήσει και η Κύπρος, προσαρμόζοντας τες στις κυπριακές πραγματικότητες.
Τα θέματα αυτά παρουσίασαν διακεκριμένοι σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες τόσο
από την Κύπρο όσο και από το Ηνωμένο
Βασίλειο, που με τις εισηγήσεις και εμπειρίες τους βοήθησαν σημαντικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ως αποτέλεσμα του συνεδρίου αποφασίστηκε όπως αρχίσουν διαβουλεύσεις και
συναντήσεις μεταξύ των Προμηθευτών
και των Χονδρεμπόρων/Λιανεμπόρων για
να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών καθώς και για
να επιτευχθεί ένας ευρύτερος εκσυγχρονισμός στον τομέα του Εμπορίου.

Στιγμιότυπο από το 1ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου στη Λευκωσία
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Διεθνείς σχέσεις
ο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων με την ολοκλήρωση
του δεύτερου χρόνου λειτουργίας του καταγράφει αξιόλογες δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην
προώθηση της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου. Μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών και
φόρουμ σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, καθώς και με τη διεξαγωγή κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ κυπριακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από
την επισκεπτόμενη χώρα, καταβλήθηκε ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της
εικόνας της Κύπρου, προωθώντας την
παράλληλα ως κέντρο επενδύσεων και
υπηρεσιών. Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργία των Διακρατικών Επαγγελματικών
Συνδέσμων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά το
τρέχον έτος, με απώτερο σκοπό την διάνοιξη νέων αγορών και την προώθηση των
διμερών επιχειρηματικών σχέσεων.

Τ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού και τον Κυπριακό Οργανισμό
Προσέλκυσης Επενδύσεων, το ΚΕΒΕ συνέχισε την έντονη προσπάθεια προώθησης της Κύπρου στο εξωτερικό με τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών.
Πρωταρχικός στόχος των αποστολών
ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού
κόσμου του εξωτερικού για την βελτίωση
της οικονομίας της Κύπρου, τονίζοντας
παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρει
η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός,
καθώς και ως περιφερειακή βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Επίσης, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της
κάθε χώρας επίσκεψης επιλέγηκαν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας και έγινε στοχευμένη προώθηση των προοπτικών
που προσφέρει η Κύπρος σε διάφορους

τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν αποστολές σε 10 χώρες,
οι οποίες κάλυψαν 14 πόλεις, στις οποίες συμμετείχε αξιόλογος αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων.Τεράστιας επιτυχίας
θεωρούνται οι Προεδρικές και Υπουργικές
αποστολές που διοργανώνονται σε χώρες
κομβικού ενδιαφέροντος.

Με σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών
και οικονομικών σχέσεων με άλλες χώρες, αλλά και την προώθηση της Κύπρου
ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου, το
ΚΕΒΕ εδώ και χρόνια προωθεί την ίδρυση και λειτουργία Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων.

Ο θεσμός των Προεδρικών και Υπουργικών αποστολών θεωρείται πολύ επιτυχημένος, αφού λόγω της παρουσίας του
Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις Αρχές και τα Επιμελητήρια
της χώρας που επισκέπτεται η αποστολή, με αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή τοπικών εταιρειών και κατ’ επέκταση
μεγαλύτερο αριθμό κατ’ ιδίαν συναντήσεων για τους συμμετέχοντες της κυπριακής αποστολής. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα
τις επιχειρηματικές αποστολές στις ΗΠΑ
(Νέα Υόρκη) και στο Ιράν (Τεχεράνη), οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Το φόρουμ στη Νέα Υόρκη παρακολούθησαν πέραν των 120 ατόμων, ενώ πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ κυπριακών και αμερικανικών επιχειρήσεων.
Το ΚΕΒΕ, διακρίνοντας ότι η συμφωνία
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και
η άρση των κυρώσεων ήταν θέμα χρόνου,
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία επιχειρηματική αποστολή στην Τεχεράνη, με τη
συμμετοχή μεγάλου αριθμού κυπριακών
επιχειρήσεων.
Εκτός από τις προαναφερθείσες αποστολές, πραγματοποιήθηκαν την υπό επισκόπηση περίοδο επιχειρηματικές αποστολές
και φόρουμ σε Πολωνία, Ρωσία, Αυστρία,
Ουγγαρία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κίνα
και Γερμανία.
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Μία από τις κύριες δραστηριότητες των
Επιχειρηματικών Συνδέσμων είναι η μελέτη και προώθηση συμφωνιών Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας, οι οποίες θεωρούνται
ύψιστης σημασίας για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, το
ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και
προχωρά έγκαιρα στην ίδρυση νέων Επιχειρηματικών Συνδέσμων, με τη στενή συνεργασία των αντίστοιχων πρεσβειών.
Οι Σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση τόσο σε επιχειρηματικά θέματα
όπως διαλέξεις, σεμινάρια και αποστολές
αλλά και σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σήμερα λειτουργούν 33 τέτοιοι Σύνδεσμοι, στους οποίους συμμετέχει μεγάλος
αριθμός πολύ αξιόλογων κυπριακών και
ξένων επιχειρήσεων. Στην υπό αναφορά
περίοδο δημιουργήθηκαν 2 νέοι σύνδεσμοι, ο Κυπρό-Κουβεϊτιανός και ο ΚυπροΙρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος.
Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες αυτών των Συνδέσμων συμπεριλαμβάνονται
τα πιο κάτω:
• Διοργάνωση μαζί με το ΚΕΒΕ και το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού επιχειρηματικών
αποστολών/φόρουμ στις αντίστοιχες
χώρες για προώθηση και προβολή της
Κύπρου και των πλεονεκτημάτων που
προσφέρει.
• Διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών των δύο
χωρών για ανάπτυξη συνεργασιών.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

• Προέλκυση επενδύσεων από τις χώρες
αυτές.
• Καταγραφή προβλημάτων και κατάθεση
εισηγήσεων για επίλυσή τους, έτσι ώστε
να διανοίγονται περισσότερες προοπτικές και ευκαιρίες για συνεργασίες.
• Παροχή από μέλη των Συνδέσμων τεχνικής υποστήριξης προς το κράτος.
• Διοργάνωση στην Κύπρο συνεδρίων με
συμμετοχή ομιλητών από τις χώρες αυτές αλλά και άλλων εκδηλώσεων όπως
αναφέρονται πιο πάνω
• Στενή και συνεχής επαφή με τις Πρε-

σβείες των αντίστοιχων χωρών στην
Κύπρο για την συνδιοργάνωση αριθμού
εκδηλώσεων. Μέσα από αυτή την σχέση που αναπτύσσεται με τις Πρεσβείες δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις
για ευκολότερη προώθηση και κατανόηση των αιτημάτων μας σε θέματα που
ενδιαφέρουν άμεσα την χώρα μας. Για
τη λειτουργία και δραστηριοποίηση αυτών των Συνδέσμων, το ΚΕΒΕ διαθέτει σε μόνιμη βάση αριθμό στελεχών
του, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και
υποδομές του, ενώ καλύπτει και με-

γάλο μέρος των εξόδων διοργάνωσης
των διαφόρων αποστολών/εκδηλώσεων που διοργανώνουν.
Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, οι Σύνδεσμοι δραστηριοποιήθηκαν ενεργά με τη
στενή συνεργασία των αντίστοιχων πρεσβειών τόσο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως διαλέξεις, σεμινάρια και
αποστολές αλλά και σε φιλανθρωπικές
δράσεις και εκδηλώσεις.

Οι 33 Διμερείς Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:
Κυπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Αμερικάνικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Βουλγάρικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Κουβεϊτιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Κροάτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Λιβανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Νότιιο Αφρικάνικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Κυπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Τσέχικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
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Διεθνείς σχέσεις
ΚΥΠΡΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΟΥΜ
Το ΚΕΒΕ και ο Κυπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με το
Ρωσικό Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο και
το Σύνδεσμο Φιλίας Κύπρου-Ρωσίας οργάνωσαν τον Μαρτίου, 2015 στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel στη Λεμεσό συνέδριο με θέμα:
“Cyprus-Russia Business and Investment
Opportunities”
Το Συνέδριο ασχολήθηκε με θέματα τουρισμού, ενέργειας και επενδύσεωβ από
και προς Ρωσία.
Το Συνέδριο χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Stanislav Osadchiy,
και συμμετείχε εκλεκτή ομάδα ομιλητών

τόσο από Κύπρο όσο και από Ρωσία (Μόσχα, Αγία Πετρούπολη). Το Συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού σε αυτό
συμμετείχαν πέραν των 180 συνέδρων.
Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών, αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία
που έχει για την οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου η Ρωσική αγορά.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ –
ΒΙΕΤΝΑΜ
Σε εκδήλωση που έγινε στις 19 Ιουνίου
στη Λευκωσία σε συνεργασία του ΚΕΒΕ
με την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ιταλία
που καλύπτει και την Κύπρο, συζητήθηκαν τα δεδομένα των εμπορικών σχέσεων
των δύο χωρών και εξετάστηκαν οι τρόποι
για βελτίωση τους.

Η εκδήλωση έγινε με τη συμμετοχή του
Πρέσβη του Βιετνάμ. Κατά την εκδήλωση αναφέρθηκε ότι το διμερές εμπόριο Κύπρου – Βιετνάμ βρίσκεται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, όμως οι προοπτικές
αύξησης του είναι μεγάλες και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναμένεται ότι οι
δύο χώρες θα έρθουν πιο κοντά και θα
μπορέσουν να εντοπίσουν τους τομείς για
μια υποσχόμενη επιχειρηματική συνεργασία.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης τονίστηκε
επίσης ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει στο Βιετνάμ τεχνογνωσία και εμπειρία
σε πολλούς τομείς, όπως είναι οι υπηρεσίες, ο τουρισμός, η γεωργία κλπ.
Συνέχεια της πιο πάνω εκδήλωσης ακολούθησε συνάντηση του Υφυπουργού
Εξωτερικών του Βιετνάμ με το ΚΕΒΕ,
κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης
του στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2015.

Στιγμιότυπο από το Κυπρο-Ρωσικό επιχειρηματικό Φόρουμ στη Λεμεσό

52

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Εργασιακά θέματα
α Εργασιακά θέματα απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής καθότι οι εξελίξεις
που διαμορφώνονται στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα σήμερα που
η Κυπριακή οικονομία και κοινωνία διέρχονται περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης, επηρεάζουν άμεσα τον τομέα της
απασχόλησης και κατ΄επέκταση την βιωσιμότητα των Κυπριακών Επιχειρήσεων
και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Τ

Σ΄αυτά τα πλαίσια το ΚΕΒΕ συνεχίζει να
συμμετέχει ενεργά στους θεσμούς των
συλλογικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων στους οποίους με τεκμηριωμένες θέσεις συμβάλει προς την επίτευξη
κοινά αποδεκτών ρυθμίσεων στα θέματα που εγείρονται. Σημαντική είναι και η
συμβολή του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία και
έγκριση νομοθετημάτων. Κύριο μέλημα
του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποτελεί την
ατμομηχανή για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ εκφράζοντας επανειλημμένα τις
μεγάλες του ανησυχίες από το ψηλό πο-

σοστό ανεργίας, τον Απρίλιο του 2015
έφθασε το 16.1%, σε συνδυασμό με τη
συνεχιζόμενη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για κίνητρα που
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την
αγορά εργασίας όπως παροχή βοήθειας
σε ανέργους και νέους που ξεκινούν τη
δική τους επιχείρηση, την ενίσχυση της
Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας, την προώθηση ευέλικτων μορφών
απασχόλησης, την επαναπροκήρυξη των
σχεδίων στήριξης της απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς επίσης τη διατήρηση του διευρυμένου τουριστικού
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
σε όλη την Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το ΚΕΒΕ στην συγκράτηση και μείωση του εργατικού κόστους και συμμετείχε
ενεργά στις διαπραγματεύσεις για ειρηνική ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
τόσο σε κλαδικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων υιοθετήθηκαν μέτρα όπως η διαφοροποίηση του μισθολογίου, η αλλαγή του

τρόπου αποζημίωσης της υπερωριακής
απασχόλησης, η μείωση ή κατάργηση επιδομάτων και μείωση της εργοδοτικής εισφοράς στα Ταμεία Προνοίας. Τα μέτρα
αυτά συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τόσο
στην συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και στην αποφυγή περισσότερων απολύσεων λόγω πλεονασμού.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ με εγκύκλιο προς τα
μέλη του προέτρεψε εκείνες τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, μετά
από συνεννόηση με το προσωπικό τους,
να προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν
τόσο τη λειτουργία τους όσο και τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ
εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για
τις επανειλημμένες απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα λιμάνια και στην ΑΗΚ λόγω των αποκρατικοποιήσεων των Ημικρατικών Οργανισμών
και στα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω της
αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, διατυπώνοντας την ξεκάθαρη άπο-

Σεμινάριο του ΚΕΒΕ για Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

53

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Εργασιακά θέματα
ψη ότι ήταν παντελώς αδικαιολόγητες και
εκτός τόπου και χρόνου προκαλώντας τεράστιες επιπλέον ζημιές στην οικονομία.
Το ΚΕΒΕ με αφορμή τις αχρείαστες και
καταστροφικές απεργιακές κινητοποιήσεις στα Λιμάνια και την Α.Η.Κ. κάλεσε
την Κυβέρνηση και τα Κόμματα να προχωρήσουν άμεσα το θέμα της Νομοθετικής Ρύθμισης των Απεργιών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες προκειμένου να μπει ένας
φραγμός στις αδικαιολόγητες και ετσιθελικές διεκδικήσεις στους τομείς αυτούς,
οι οποίες όταν εκδηλώνονται παραλύουν
την οικονομία και επισωρεύουν προβλήματα στο σύνολο της χώρας με επιπτώσεις στο κάθε πολίτη ξεχωριστά. Σε σχέση
με το Δημόσιο Τομέα, το ΚΕΒΕ επεσήμανε για ακόμα μια φορά ότι επιβάλλεται να
γίνουν ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
στον τρόπο λειτουργίας του για να καταστεί πιο αποτελεσματικός έτσι ώστε να
συνδράμει και να συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας
για ανάπτυξη της οικονομίας.
Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ, έχοντας σαν βάση την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αναδιοργάνωση
του δημόσιου τομέα, υπέβαλε έγγραφο
με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. (Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται σε
άλλο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης)
Τα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους
χώρους εργασίας ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΚΕΒΕ καθότι συμβάλουν
αποφασιστικά τόσο στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ κατά την
υπό αναφορά περίοδο διοργάνωσε αρκετά σεμινάρια για να εκπαιδεύσει και ενημερώσει τα μέλη του.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά
στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και

Υγείας και στις εξειδικευμένες Επιτροπές
και συνέβαλε εποικοδομητικά στην υιοθέτηση πολιτικής για ασφαλείς χώρους εργασίας.
Επίσης το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε αρκετές συσκέψεις με το Υπουργείο Εργασίας, τις Επαγγελματικές Οργανώσεις καθώς
επίσης και με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
στις οποίες εξετάστηκαν αρκετά θέματα
εργασιακού περιεχομένου.

•

•
•

•
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της πολιτικής
του για συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση των Μελών του έχει εκδώσει σωρεία
εγκυκλίων για όλα τα θέματα εργασιακού περιεχομένου. Τέλος το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων του ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε
όλα τα τριμερή σώματα και επιτροπές του
Υπουργείου Εργασίας και της Βουλής καθώς επίσης και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εργασιακά θέματα ως
εκπρόσωπος του εργοδοτικού κόσμου της
Κύπρου.

•

•

•

•

•
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά ήταν τα ακόλουθα:
• Τροποποίηση του Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό συντάξεων
γήρατος στο λογαριασμό ανεργιακού
ο οποίος είναι ελλειμματικός λόγω
των μεγάλων ποσών που παρέχονται
σε επιδόματα από την παρατεταμένη
ανεργία.
• Κοινωνικός Διάλογος για το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα
• Σχέδιο Δράσης υλοποίησης της Νέας
Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013-2020
• Κώδικας Πρακτικής για την Πυροπροστασία Εγκαταστάσεων Υγραερίου
• Κύρωση σύμβασης της Διεθνούς Οργά-
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•

•

•

•

νωσης Εργασίας για την Ασφάλεια και
Υγεία κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην εργασία
Τροποποίηση του Νόμου για τον έλεγχο των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης
των οδηγών ορισμένων οχημάτων
Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των εργαζομένων
Σχέδιο ταχύρρυθμης κατάρτισης νεοεισερχόμενων στην απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί
Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για
τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί
και το περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Κώδικάς Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη και Εργοδοτουμένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) Διάταγμα
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) (Τροποποιητικό)
Διάταγμα
“ Ο περί της εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος
του 2012” και “Οι περί της Εργασίας
μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Κανονισμοί του 2012”
Νόμος που τροποποιεί τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους - Επιβολή αυστηρών ποινών και διοικητικών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

προστίμων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική
Επιτροπή Απασχόλησης η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση της αγοράς εργασίας, την ανασκόπηση της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες και
εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για την
απασχόληση Κυπρίων, την παράνομη/
αδήλωτη εργασία, το σχέδιο δράσης της
Κύπρου για υλοποίηση του έργου “Εγγύηση για τη Νεολαία”, τις προτάσεις των
κοινωνικών εταίρων για αντιμετώπιση της
ανεργίας και τον θεσμό της Κοινωνικής
Οικονομίας.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην
ετοιμασία των Σχεδίων που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) για στήριξη της απασχόλησης και
παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για
πρόσληψη ανέργων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του οποίου το ΚΕΒΕ είναι μέλος κατά την
υπό εξέταση περίοδο ασχολήθηκε με σωρεία σημαντικών θεμάτων όπως:
• Καθυστερήσεις που παρατηρούνται
στη διεκπεραίωση των εργασιών των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω
πλεονασμού
• Εκσυγχρονισμός της σύνταξης χηρείας
– επιμερισμός της σύνταξης χηρείας σε
νυν και πρώην συζύγους
• Υποστε--λέχωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου
• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το 2014
Οι κυριότερες εξελίξεις που αφορούν το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι οι
ακόλουθες:
1. Από 1/1/2014 αυξήθηκαν κατά 1%

(από 6.8% σε 7.8%) οι εκατέρωθεν εισφορές για εργοδότες και εργοδοτουμένους. Παράλληλα οι εισφορές των
αυτοτελώς εργαζομένων αυξήθηκαν
κατά 2% (από 12.6% σε 14.6%)
2. Από 1/1/2015 ισχύουν τα ακόλουθα:
• Το ανώτατο όριο
ασφαλιστέων
αποδοχών παραμένει σε €1.046 την
εβδομάδα και σε €4.533 τον μήνα
• Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων με βάση τα
οποία υπολογίζονται οι εισφορές
Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένουν τα ίδια.
• Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αναπροσαρμόζονται και επομένως δεν θα δοθεί άμεσα αύξηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών ασχολήθηκε με τις οικονομικές καταστάσεις
του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το
2014, τον προϋπολογισμό του Ταμείου

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης προσφωνεί το 1ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου που οργάνωσε το Επιμελητήριο
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για το 2015 και τη λειτουργία του Σχεδίου
Επιχορήγησης Αδειών για το 2015. Λόγω
της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, η θέση που εξέφρασε
το ΚΕΒΕ είναι ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην πληρωμή των αδειών των εργοδοτουμένων και το Σχέδιο να
λειτουργήσει μόνο για τα ξενοδοχεία στις
ορεινές περιοχές και όχι για τα αναπαυτήρια των συντεχνιών.

•

•

•
•
•

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού και για την προστασία του Δικαιώματος των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη τα οποία
ασχολήθηκαν με τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς των δύο ταμείων για το 2014.
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που εξετάστηκαν για πληρωμή από το Ταμείο
Πλεονάζοντος Προσωπικού το 2014 ήταν
12807 (6846 νέες αιτήσεις και 5838 αιτήσεις που εκκρεμούσαν) και εγκρίθηκαν
10705. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε ήταν €99.778.644.

•

•

•

•

•

•

•

•
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στην εργασία, συμμετείχε ενεργά
στις εργασίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων όπως:
• Σχέδιο δράσης υλοποίησης της Στρατηγικής της Κύπρου για Ασφάλεια και

•

•

•

Υγεία στην εργασία για την περίοδο
2013-2020
Αποτελέσματα εκστρατειών που υλοποιήθηκαν το 2014 για εργασίες σε
ύψος, μικρά εργοτάξια, γεωργία και
κτηνοτροφία
Στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του τομέα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία το 2014
Κώδικας Πρακτικής για τις Επιτροπές
Ασφάλειας
Νέοι Κανονισμοί για τα εργοτάξια
Διαδικασία διαβούλευσης για έκδοση
Πολεοδομικών Αδειών
Οδηγός για τον Συντονιστή για θέματα
Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου
Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και
Υγείας (Ελάχιστες προδιαγραφές για
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμών
Οι περί ελέγχου της ρύπανσης της
ατμόσφαιρας (Μη αδειοδοτούμενες
Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί.
Κώδικας Πρακτικής για τη διαβούλευση
εργοδότη – εργοδοτουμένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Οι περί Ασφάλειας των Υπεράκτιων
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Κανονισμοί
Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια Υγεία και
Ευημερία) Τροποποιητικοί Κανονισμοί
Σχέδιο Ταχύρυθμης κατάρτισης νεοεισερχομένων στην απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Τροποποίηση των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση
ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων) Κανονισμών
Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Νομοθεσία για το ύψος των κιγκλιδωμάτων για προστασία έναντι πτώσης
από ύψος.
Προστασία των εργαζομένων από πτώσεις στο ίδιο επίπεδο
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• Οι περί προστασίας από Ιονίζουσες
Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας
(Προστασία της Υγείας του πληθυσμού
από Ραδιενεργές Ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) Κανονισμοί
• Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για το
2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της οποίας η κύρια αρμοδιότητα της είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Κατά την υπό αναφορά περίοδο η
Επιτροπή ασχολήθηκε με διάφορα θέματα Ισότητας κυριότερα των οποίων ήταν
το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2020, το
Πρόγραμμα Δράσης του 2015 και την Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων.
Το ΚΕΒΕ πέραν της σημαντικής συμβολής του στη διαμόρφωση της πολιτικής
σε θέματα Ισότητας έχει διοργανώσει και
Σεμινάρια μέσα από τα οποία έγινε ενημέρωση στα μέλη του για τα θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, της Ίσης Αμοιβής για εργασία Ίσης Αξίας και της Ίσης
Μεταχείρισης.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις
έχουν πληγεί σοβαρά λόγω της βαθειάς
οικονομικής ύφεσης και ως εκ τούτου το
ύψος του κατώτατου μισθού θα πρέπει
να μειωθεί κατά 15% ως μέτρο τόνωσης
της απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν. Εξάλλου με βάση στοιχεία που
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δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο είναι από τους ψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΚΕΒΕ υποστήριξε ότι η εισήγηση του
για μείωση του Κατώτατου μισθού συνάδει πλήρως με την πολιτική της Κυβέρνησης ότι ο Κατώτατος Μισθός θα πρέπει
να είναι στο 50% του Εθνικού Διάμεσου
Μισθού. Παρόλη την αντίθεση του ΚΕΒΕ
το Διάταγμα για τους κατώτατους μισθούς
για το 2015 ανανεώθηκε χωρίς μεταβολή. Ως εκ τούτου ο κατώτατος μισθός
για τους πωλητές, γραφείς, τους νοσηλευτικούς και σχολικούς βοηθούς τους
βοηθούς βρεφοκόμους και παιδοκόμους
καθορίζεται στο ποσό των €870 στην
πρόσληψη και των €924 μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη.
Για τους φρουρούς καθορίζεται στο ποσό
των €4.90 την ώρα και €5.20 μετά από 6
μήνες υπηρεσίας και για τους καθαριστές
στο ποσό των €4.55 την ώρα και €4.84
μετά από 6 μήνες υπηρεσίας.

ΞΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το 2014 ο συνολικός αριθμός των ξένων
εργατών (εργατών από Τρίτες Χώρες) που
απασχολούντο σε παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας ήταν 6275 σε σύγκριση με
6289 το 2013.
Από το σύνολο των 6275 για το 2014
οι 4469 (72%) απασχολούνται στο τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας ενώ
στους άλλους τομείς υπήρξαν σημαντικές
μειώσεις (από 2136 το 2013 σε 1820 το
2014).
Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη
θέση του ΚΕΒΕ ότι οι ξένοι εργάτες απασχολούνται σε τομείς ή επαγγέλματα
όπου οι Κύπριοι και Κοινοτικοί εργαζόμενοι είναι απρόθυμοι να εργαστούν. Το
ΚΕΒΕ τόνισε σε όλους τους κοινωνικούς
εταίρους ότι η συνέχιση της πολιτικής πα-

ραχώρησης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς εκεί όπου αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξευρεθούν άλλες λύσεις, είναι
μια αναγκαιότητα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και για τη διατήρηση
αυτών των δραστηριοτήτων στην Κύπρο.
Τυχόν κατάργηση αυτής της δυνατότητας
θα οδηγήσει σε κλείσιμο και αφανισμό σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως η
γεωργοκτηνοτροφία, οι οποίοι εκτός του
ότι με τις σωστές αποφάσεις μπορούν να
καταστούν σημαντικοί συνεισφορείς στην
πρόοδο και ανάπτυξης της οικονομίας,
έχουν ταυτόχρονα και στρατηγική σημασία για την αυτονομία και απεξάρτηση της
χώρας από τις εξωτερικές αγορές.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ τόνισε ότι ως μέτρο περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης
των επιχειρήσεων από ξένους εργάτες θα
πρέπει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών αποστολής υποψηφίων Κυπρίων ανέργων να εξετάζεται η καταλληλότητα τους
για να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες που υπάρχει ανάγκη και
να εκλείψει το φαινόμενο να αποστέλλονται άνεργοι σε ειδικότητες που είναι ακατάλληλοι και απρόθυμοι για εργασία. Προς
το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε τον
εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης. Το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων του ΚΕΒΕ συνεχίζει να βοηθά τα
μέλη του στην προώθηση των αιτημάτων
για εξασφάλιση αδειών εισαγωγής εργατών από τρίτες χώρες.

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Την εισαγωγή του θεσμού των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης συνέχισε να προωθεί το ΚΕΒΕ κατά την υπό αναφορά περίοδο. Το ΚΕΒΕ τόνισε ότι ενόψει της οικονομικής κρίσης οι ευέλικτες μορφές
απασχόλησης δίνουν την απαραίτητη ευελιξία στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω οδηγιών και κανονισμών της
Ε.Ε. Τέτοιες μορφές απασχόλησης, είναι
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το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η μερική
απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση,
η υπεργολαβία, η τηλεργασία και η εργασία με το κομμάτι.
Οι σύγχρονες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης αναπτύσσονται ραγδαία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι συμβάλουν θετικά τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις.
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης
διατύπωσε προς όλους τους κοινωνικούς
εταίρους ότι η εφαρμογή την ευέλικτων
μορφών απασχόλησης πέραν του γεγονότος ότι θα ελκύσουν το αδρανές εργατικό
δυναμικό στην αγορά εργασίας θα επιφέρουν και μείωση του ποσοστού ανεργίας.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του ΚΕΒΕ,
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενέκρινε σχέδιο
επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό ρόλο στην ετοιμασία
του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής 2014-2015 με
την κατάθεση εισηγήσεων. Κύριος σκοπός του Φορέα είναι η παρακολούθηση
των δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο
και η κατάθεση εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση και δημιουργία κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση τους, καθώς επίσης και η συμφιλίωση
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2014-2020
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εθνικής Στρα-
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τηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 20142020. Η Στρατηγική αυτή αποβλέπει στις
κοινωνικές προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2014 –
2020 και θέτει στόχους για την ανάπτυξη
προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής για
την περίοδο 2014 – 2020.
Η Εθνική Στρατηγική στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην υλοποίηση των ειδικών
κατά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου καθώς επίσης και στην εφαρμογή των
προνοιών του Μνημονίου Συναντήληψης.
Η Στρατηγική ενσωματώνει τη στρατηγική και τους εθνικούς στόχους του Εθνικού
Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΜΠ),
συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης τους. Το ΕΜΠ περιλαμβάνει 5 εθνικούς
στόχους οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με
στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη
2020, μεταξύ των οποίων και οι στόχοι για
την απασχόληση, μείωση του ποσοστού
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
μείωση της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που αφορούν άμεσα την Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική.

Βασικοί άξονες της στρατηγικής είναι:
• Προώθηση της ευζωίας των παιδιών
• Μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας
• Ενεργός ενσωμάτωση των νέων στην
απασχόληση περιλαμβανομένης και
της εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος, ένταξη στην αγορά εργασίας και
πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές
υπηρεσίες.
• Μακροχρόνια φροντίδα
• Αποτελεσματική διακυβέρνηση
(Governance)
Το ΚΕΒΕ κατέθεσε τις δικές του προτάσεις και εισηγήσεις αρκετές από τις οποίες λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν
στη Στρατηγική.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2013-2020
Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του
ΚΕΒΕ στην ετοιμασία της Στρατηγικής
της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία

στην Εργασία 2013-2020 που υπογράφτηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
Η στρατηγική καθορίζει τις κατευθύνσεις
και τις προτεραιότητες που τίθενται για
την επίτευξη του στόχου που είναι η συνεχής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων
Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο
δράσης που έχει καταρτιστεί για υλοποίηση της Στρατηγικής.
Βασικοί άξονες της Στρατηγικής είναι:
• Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Θεσμικού Πλαισίου.
• Ύπαρξη κατάλληλου, επαρκούς και
λειτουργικού Νομοθετικού Πλαισίου
πλήρως εναρμονισμένου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
• Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς
Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
• Βελτίωση της λειτουργίας Υποστηρικτικών Θεσμών.
• Εισαγωγή και εφαρμογή κατάλληλου
Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο του ICC στη Λεμεσό με θέμα International Financial Crime
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των εργοδοτουμένων.
• Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας Ασφάλειας και Υγείας.
• Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία σε άλλους Τομείς Πολιτικής.
• Ενθάρρυνση και αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας.
• Στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
• Ενεργός συμμετοχή στα Σώματα και
στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Με την ενεργό συμμετοχή και τις ουσιαστικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ, αναμένεται
να τεθεί σύντομα σε ισχύ η εφαρμογή του
Κώδικα Πρακτικής για τη διαβούλευση εργοδότη και εργοδοτουμένων στα θέματα
Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι η
παροχή βοήθειας στους εργοδότες και
στους εργοδοτούμενους ώστε αυτοί να
μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και να εκτελούν τα καθήκοντα που
τους επιβάλλει η νομοθεσία για Ασφάλεια
και Υγεία στην εργασία, στα θέματα της
διαβούλευσης του εργοδότη με τους εργοδοτούμενους ή τους αντιπροσώπους
τους και τη συμμετοχή τους στην ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν την Ασφάλεια και
Υγεία στους χώρους εργασίας.
Ο Κώδικας Πρακτικής εκδίδεται σύμφωνα
με το Άρθρο 39 των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων.
Σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας με
βάση τους πιο πάνω Νόμους, παράλειψη
οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα

Πρακτικής αποτελεί απόδειξη παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις των
Νόμων ή των Κανονισμών που εκδίδονται με τους Νόμους αυτούς, με τις οποίες σχετίζεται ο Κώδικας Πρακτικής, εκτός
αν αποδειχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου
και το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπήρξε
συμμόρφωση με άλλο τρόπο από τη διάταξη του Κώδικά.

Νόμος
• Γονική άδεια και άδεια για λόγους ανωτέρας βίας
• Ο περί ενημέρωσης του εργοδοτούμενου από τον εργοδότη για τους όρους
που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση
εργασίας
• Κατώτατοι μισθοί
• Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές
σχέσεις
• Ο περί της προστασίας των μισθών Νόμος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σειρά σεμιναρίων με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση
και υποβοήθηση των κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Τοπικά Επιμελητήρια και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά θέματα
και νομοθεσίες όπως:
• Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος
• Ο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως
Νόμος
• Νόμος για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Μεταβίβασης
Επιχείρησης, Εγκατάστασης, Τμήμα
Επιχείρησης ή Εγκατάστασης
• Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
• Ο Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος
• Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων και των ωρών απασχόλησης των
υπαλλήλων καταστημάτων
• Ταμεία Προνοίας
• Ο περί ετήσιων αδειών μετ΄απολαβών
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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 (Τριμερείς και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) όπου συζητούνται
θέματα εργασιακού περιεχομένου προσέφερε μεταξύ άλλων σε πάρα πολλά μέλη
τις πιο κάτω υπηρεσίες:

• Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών
αιτημάτων καθώς επίσης και βοήθεια
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 Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα.
• Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη
διεκδίκηση και εξασφάλιση αδειών εισαγωγής ξένων εργατών.
Επιπρόσθετα το προσωπικό του Τμήματος συμμετείχε τόσο σε τηλεοπτικές και
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ραδιοφωνικές εκπομπές όσο και σε διάφορες ημερίδες όπου συζητούντο εργασιακά θέματα της επικαιρότητας.

γάνωσης Εργασίας, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από το Γενικό του Γραμματέα,
κ. Μάριο Τσιακκή και τον Διευθυντή του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων κ. Αιμίλιο
Μιχαήλ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην συνδιάσκεψη συζητήθηκαν τα Θέματα της αξιοπρεπούς και παραγωγικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της μετάβασης
από την Άτυπη στην Επίσημη Οικονομία,

Στη 104η Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ορ-

και της προστασίας της εργασίας σ΄ένα
κόσμο της εργασίας που μεταβάλλεται.
Πέραν από τις επαφές που είχαν με εκπροσώπους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων χωρών για θέματα εργασιακών σχέσεων, οι
εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν στις
εργασίες των Επιτροπών και κατέθεσαν
τις απόψεις και προβληματισμούς των κυπρίων εργοδοτών.

Φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπρο-Γαλλικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
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Εκπαίδευση - Κατάρτιση
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
επιμορφωτική δραστηριότητα του
ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το 2014 και
κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 37 προγράμματα σ’ όλες τις πόλεις
της Κύπρου.

Η

•
•
•
•

Στενός συνεργάτης του Επιμελητηρίου στη
διοργάνωση των προγραμμάτων είναι η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου,
τα τοπικά Επιμελητήρια και άλλοι φορείς,
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το 2014 συνεχίστηκε η συμφωνία του ΚΕΒΕ με το Κυπριακό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών για την από κοινού διοργάνωση
συγκεκριμένων σεμιναρίων.
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα
προγράμματα:
• «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (E.F.A.W.)» (Λευκωσία
2 φορές, Παραλίμνι)
• «Αξιοποίηση των Social Media για σκοπούς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης» (Λευκωσία 2 φορές)
• «Πώς Διαχειρίζομαι την Οργανωτική Αλλαγή σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης»
(Λευκωσία 2 φορές)
• «Εργατική Νομοθεσία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» (Λευκωσία 3 φορές, Λεμεσός)
• «Τεχνικές για Επαγγελματική Αρίστευση
του Γραμματειακού Προσωπικού» (Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός, Παραλίμνι)
• «Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών»
(Λευκωσία 3 φορές, Παραλίμνι)
• «Προϋπολογισμός και Διαδικασία Ελέγχου
Προϋπολογισμού» (Λευκωσία)
• «Θεμελιώδης Αρχές του Μάνατζμεντ και
Οικονομικής Διεύθυνσης για μη Οικονομικούς Διευθυντές» (Λευκωσία)
• «Τεχνικές Πωλήσεων σε Περίοδο Οικονομικής Ύφεσης» (Λευκωσία)
• «Εξειδικευμένα Προβλήματα στο Διεθνές
και Εγχώριο Εμπόριο» (Λευκωσία)
• «Inbound
Marketing
and
Online
Reputation Management for Cyprus Small
Enterprises» (Λευκωσία)
• «Αποτελεσματική Διαχείριση Εφοδιασμού

•
•

•
•

•

και Αποθήκης μέσα σε Συνθήκες Οικονομικής Περισυλλογής» (Λευκωσία)
«Βασικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή
Εργατικής Νομοθεσίας» (Λευκωσία)
«Mastering Online Marketing: Effective
Emailing Campaigns» (Λευκωσία)
«Ανάλυση και Ερμηνεία Οικονομικών Καταστάσεων» (Λευκωσία)
«Οι Νέες Προσεγγίσεις στα Θέματα
Ασφάλειας και Υγείας με Βάση το Κοινοτικό Κεκτημένο και την Ευρωπαϊκή Πρακτική (Λευκωσία, Λεμεσός)
«Εργαστήρι για τις Μεταβιβάσιμες Πιστώσεις» (Λευκωσία, Λεμεσός)
«Η Σημασία της Συμμόρφωσης των Επιχειρήσεων με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού» (Λευκωσία)
«Running A Family Business in Times of
Austerity» (Λάρνακα, Πάφος)
«Innovative Ecommerce and Online
Marketing Solutions for Small Business in
Cyprus» (Λευκωσία)
«Στρατηγική για Επιβίωση και Ανάπτυξη
της Οικογενειακής Επιχείρησης: διαχείριση της κρίσης και της Μετάβασης στην
Επόμενη Γενιά (Λευκωσία)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το Φεβρουάριο του 2015, το ΚΕΒΕ (Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) συνήψε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS - Cyprus
Computer Society) που αποτελεί τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό των
Επαγγελματιών Πληροφορικής της Κύπρου
για την προώθηση του ECDL (European
Computer Driving Licence) ανάμεσα στις κυπριακές επιχειρήσεις.
Το ECDL λειτουργεί σε 148 χώρες και προσφέρεται σε 41 γλώσσες συμβάλλοντας
έμπρακτα στην απρόσκοπτη διακίνηση
του προσωπικού με διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα από χώρα σε χώρα. Αναγνωρίζεται από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνη-
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τικούς οργανισμούς ως το κατ’ εξοχήν αξιόπιστο εργαλείο πιστοποίησης ψηφιακών
δεξιοτήτων διεθνώς. Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL καλύπτουν κάθε επίπεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τις παιδικές
ηλικίες σε εισαγωγικό επίπεδο έως και τους
επαγγελματίες σε εξειδικευμένο επίπεδο. Το
σύγχρονο αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα του ECDL Κύπρου είναι αντικειμενικό
και δίκαιο προς τους υποψηφίους ενώ είναι
πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες και την εθνική νομοθεσία για παροχή ίσων ευκαιριών επιτυχίας στις εξετάσεις
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.
Στην Κύπρο τα προγράμματα ECDL προσφέρονται σε πάνω από 200 Εγκεκριμένα
Εκπαιδευτικά Εξεταστικά Κέντρα σε όλες τις
επαρχίες. Το ΚΕΒΕ εκτιμά το κύρος και την
αξιοπιστία που εμπνέει μια διεθνώς αναγνωρισμένη εξέταση όπως είναι το ECDL. Με τη
στρατηγική αυτή συνεργασία προσβλέπει σε
περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση του
θεσμού ECDL προς όφελος των μαθητών,
φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων υποψηφίων και κατόχων του ECDL από τη μία, και
των επιχειρήσεων και οργανισμών που υιοθετούν το ECDL για πρόσληψη, πιστοποίηση,
εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού
τους, από την άλλη.
Προτρέπονται όλοι οι οργανισμοί και επιχειρήσεις να επικροτήσουν μια τέτοια διεθνούς
εμβέλειας συνεργασία και να αναγνωρίζουν
τα πιστοποιητικά του ECDL για σκοπούς
προσλήψεων. Η υιοθέτηση του ECDL για
τεκμηρίωση των ικανοτήτων του νεοεισερχόμενου ή και υφιστάμενου προσωπικού αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος εκπαίδευσης της επιχείρησης.
Τα πιστοποιητικά ECDL πλέον φέρουν και το
λογότυπο του ΚΕΒΕ.
Το KEBE και το CCS συμμετείχαν με αντίστοιχο περίπτερο σε δύο εκπαιδευτικές εκθέσεις με στόχο την προώθηση του ECDL
που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο 2015
στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Πληροφόρηση
ο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εμπλουτίζει και ανανεώνει σε συνεχή και
συστηματική βάση το σύστημα παροχής
πληροφοριών του, αναγνωρίζοντας ότι σε
περιόδους οικονομικής κρίσης η έγκαιρη
και άμεση παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό
την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τ

Επιχειρηματικές συνεργασίες, οι τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις σε Κύπρο και
εξωτερικό, η προώθηση των Κυπριακών
προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό,
η υποβοήθηση των επιχειρήσεων του νησιού για την αναβάθμιση και την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας τους, όπως επίσης και η πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το είδος της πληροφόρησης που
παρέχει το ΚΕΒΕ στα μέλη του.
Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια άλλη μορφή πληροφόρησης, για την οποία γίνεται
λεπτομερής αναφορά σε άλλο μέρος της
παρούσας έκθεσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΕΒΕ
Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες από 8,000 καταχωρήσεις, είναι η μοναδική στο είδος της
πηγή πληροφόρησης με πλήρη στοιχεία
των Κυπριακών επιχειρήσεων που αφορούν τους τομείς δραστηριοτήτων τους
και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
Επίσης περιέχει στοιχεία των Κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών οργανισμών,
ξένων επιμελητηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στη Κύπρο και το εξωτερικό. Η τράπεζα πληροφοριών είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ
(www.ccci.org.cy)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΒΕ
Το ΚΕΒΕ διαθέτει μια από τις πιο οργανωμένες ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Κύπρου
με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών (CDRoms) και έντυπων εκδόσεων.
Οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν στοιχεία

(ονόματα - διευθύνσεις) κατασκευαστών,
προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών
από χώρες της Ευρώπης, της Άπω Ανατολής, της Μέσης Ανατολής, της Αμερικής, της Αφρικής κ.ά.
Σταδιακά, οι εκδόσεις σε έντυπη μορφή μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή
(CD-Roms). Επιπρόσθετα, κατάλογοι ξένων επιχειρηματικών φορέων για την εξεύρεση χρήσιμων διευθύνσεων στο εξωτερικό είναι διαθέσιμοι στην βιβλιοθήκη.
Στους καταλόγους αυτούς συμπεριλαμβάνονται Επιμελητήρια στο εξωτερικό,
Εμπορικά Κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό, Διεθνή Εμπορικά Κέντρα, εκθέσεις ανά το παγκόσμιο, Οργανισμοί Προώθησης Εμπορίου ξένων χωρών, κλπ.
Επιπλέον, στη διάθεση του κοινού είναι
και περιοδικά οικονομικού και εμπορικού
περιεχομένου στα οποία το Επιμελητήριο
είναι συνδρομητής.
Τέτοια περιοδικά είναι το International
Trade Show Dιrectory, το Business Week,
κ.ά. Στην εμπορική βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ
διατίθενται επίσης εκδόσεις για την Κυπρι-

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας με την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής για την προώθηση των εξετάσεων ECDL
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ακή οικονομία της Στατιστικής Υπηρεσίας
και η Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Κατά κανόνα, το υλικό της
Βιβλιοθήκης δε δανείζεται και η χρήση του
περιορίζεται εντός του ΚΕΒΕ. Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο ισόγειο του Επιμελητηριακού Μεγάρου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η τακτική επικοινωνία με τα μέλη του και
η ενημέρωση τους για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος τους αποτελούν
τους βασικότερους στόχους του ΚΕΒΕ.
Αυτό επιτυγχάνεται ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σύντομα θα
αρχίσει η αποστολή ημερήσιου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου σε όλα τα
μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και σε διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς το οποίο θα υποστηρίζεται από
μια δυναμική ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο αναγνώστης μπορεί να ενημερώνεται
πάνω σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων
οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
–TRADE ENQUIRIES
Η κατ’ ιδίαν πληροφόρηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων επιχειρηματιών
στόχο έχει την παροχή αναγκαίων πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά επιχειρηματικές συνεργασίες.
Λόγω της ευελιξίας του συστήματος πληροφόρησης του Επιμελητηρίου, γίνεται
εφικτή η εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, ενδιαφερόντων συνεργασίας για την προώθηση των
εμπορικών συναλλαγών των Κυπριακών
επιχειρήσεων με ξένους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΒΕ
Η ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ παρέχει πλήρη
πληροφόρηση στους εκατοντάδες επισκέπτες της από τη Κύπρο και το εξωτερικό, σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του.
Περιέχει ενημερωμένο κατάλογο των μελών του με πληροφόρηση όσον αφορά
τον τομέα εργασιών τους και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Παρέχει επίσης άμεση ενημέρωση για τα
οικονομικά δρώμενα του τόπου, πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ καθώς και
πληροφορίες σχετικά με Εμπορικές αποστολές, εκθέσεις και σεμινάρια στη Κύπρο
και το εξωτερικό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚEΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(EUROPEAN REFERENCE CENTRE)
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς είναι μια
απολύτως εξοπλισμένη και ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000 και βρίσκεται στο ισόγειο
του Επιμελητηριακού Μεγάρου.
Περιέχει κυρίως, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής Περιφερειών, και άλλων Ευρωπαϊκών οργάνων.
Επίσης, περιλαμβάνει εκδόσεις και έγγραφα όπως:
• Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων από την ίδρυση της μέχρι
σήμερα,
• ενημερωτικά φυλλάδια,
• CD-ROMs,
• περιοδικές εκδόσεις.
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Ανάλογα με την θεματολογία γίνεται και η
ταξινόμηση του υλικού (π.χ. αγορά εργασίας – ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων).
Επιπρόσθετα, στη Βιβλιοθήκη διατίθενται εκδόσεις για ευρωπαϊκά θέματα διαφόρων άλλων τοπικών φορέων όπως του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ),
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας. Χάριν σ’ αυτό, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Αναφοράς λειτουργεί και ως κέντρο μελέτης και αναζήτησης χρήσιμων
πληροφοριών σχετικά με την Ε.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Το Δίκτυο “Enterprise Europe Network”
(http://een.ec.europa.eu/) αποτελεί μία
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του
Προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 20142020 (COSME).
Αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο υποστήριξης των ΜμΕ στον κόσμο με εκπροσώπηση σε 63 χώρες: 28 Κράτη Μέλη Ε.Ε. +
Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα,
Αίγυπτος, Ισλανδία, Ινδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, ΦΥΡΟΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο,
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Περού, Ρωσία,
Σερβία, Νότιος Κορέα, Ελβετία, Τυνησία,
Τουρκία, Ουκρανία, Αμερική, Λευκορωσία, Γεωργία, Ινδονησία, Ιορδανία, Μεξικό, Παραγουάη, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης στην Κύπρο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου που απαρτίζεται
από το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Ίδρυμα Προ-
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Πληροφόρηση
ώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου.
Το Δίκτυο και κατ’ επέκταση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης
και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
που έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας μεταξύ των
κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως μέλος
σε αυτό το Δίκτυο παρέχει τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες:

• Διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον
εντοπισμό πιθανών συνεργατών στο
εξωτερικό, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εξεύρεσης συνεργατών της
Ε.Ε. (Business Cooperation Database).
Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η
πρώτη επαφή μεταξύ επιχειρήσεων
της Κύπρου και του εξωτερικού.
• Παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε
πληροφορίες ξένων αγορών κυρίως
στις χώρες που καλύπτει το Δίκτυο
ΕΕΝ όπως εθνικές διαδικασίες (Νομοθεσία), στατιστικά και οικονομικά στοιχεία, Διεθνής Εκθέσεις, κ.ά.
• Οργάνωση προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων στην Κύπρο και
στο εξωτερικό.
• Διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ σε
εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης .
• Πληροφόρηση και καθοδήγηση των
ΜΜΕ σε θέματα Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κυρίως για τις νομικές
πρακτικές και διοικητικές διαδικασίες
της Εσωτερικής Αγοράς (π.χ. Τελωνειακοί κανονισμοί, νομοθετικοί περιορισμοί και απαιτήσεις από άλλες χώρες
μέλη της ΕΕ και Τρίτες Χώρες).
• Βοήθεια στις επιχειρήσεις για τη συγγραφή των επιχειρηματικών τους προφίλ με σκοπό την προώθηση τους στο
εξωτερικό.
• Κατατόπιση και παροχή συμβουλών
για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά Διαγωνισμούς βάση σχεδίων και Συμβάσεων.
• Οργάνωση τοπικών ομάδων ΜΜΕ/
Ομάδων Διαβούλευσης (SME Panels)
με στόχο τη συλλογή απόψεων πάνω
σε συγκεκριμένη Κοινοτική Νομοθεσία
που πρόκειται να τροποποιηθεί.
• Προώθηση Πρωτοβουλιών και Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
με τις ΜΜΕ.
Καταγραφή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση
με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις πολιτικές
και τα προγράμματα χρηματοδότησης
και κατόπιν ενημέρωση της Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής μέσω της ενθάρρυνσης των πολιτών, καταναλωτών,
επιχειρήσεων και άλλων φορέων για
συμμετοχή τους σε Ανοικτές Δημόσιες
Διαβουλεύσεις και στην προώθηση των
αποτελεσμάτων των Κλειστών Διαβουλεύσεων.
Συγκεκριμένα το 2014, πραγματοποιήθηκαν 12 τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις
σε θέματα της Ε.Ε. που αφορούσαν τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στάλθηκαν
περίπου 140 εγκύκλιοι σε 9.000 ΜΜΕ.
Διεκπεραιώθηκαν 660 εξειδικευμένα ερωτήματα που τέθηκαν από επιχειρήσεις και
αφορούσαν χρηματοδοτήσεις, εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργατών, νομικές
πρακτικές σε άλλες χώρες, διαδικασίες
ΦΠΑ, περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες
και εμπορικές διαφορές.
Δημιουργήθηκαν 21 νέα εταιρικά προφίλ
Κυπριακών επιχειρήσεων για προώθηση
τους στο εξωτερικό και 4 επιχειρηματικές
συμφωνίες. Επιπρόσθετα, γύρω στα 60
ξένα επιχειρηματικά προφίλ προωθήθηκαν σε Κύπριους επιχειρηματίες με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας.
Τέλος, το Κέντρο συνέβαλε στην διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στα
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πλαίσια των επιχειρηματικών αποστολών
από και προς την Κύπρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ –
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο των ετήσιων συνδρομών
της υπηρεσίας εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Λουξεμβούργο (όπως η επίσημη εφημερίδα της ΕE κ.α.). Αυτή η υπηρεσία διαχειρίζεται και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο (EU-bookshop), το οποίο είναι
διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της
Ε.Ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο υπάρχουν εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμικών
οργάνων. Η διαδικτυακή διεύθυνση είναι
http://bookshop.europa.eu

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Είναι οι επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ με
σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοινότητας και τη
διευκόλυνση του εμπορίου.
Το ΚΕΒΕ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών με
σκοπό την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σε Ευρωπαϊκά
θέματα.
Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική πληροφόρηση καλύπτοντας νομοθεσίες, επίσημα
έγγραφα, ανακοινώσεις και πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς. Οι κυριότερες ηλεκτρονικές πηγές
συγκεντρωμένες από το ΚΕΒΕ είναι:
TED
Ο διαδικτυακός τόπος TED αποτελεί το
συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας
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της ΕΕ που αφορά τις Ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (http://ted.
europa.eu).
CORDIS
Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία
πληροφόρησης όσον αφορά τις εξελίξεις
στο χώρο της Έρευνας, της Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (http://
cordis.europa.eu).
EU who is who
Το EU Who is who είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ο οποίος εμπεριέχει τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων,
υπηρεσιών και οργανισμών σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ (http://europa.
eu/whoiswho).
CURIA
Ο διαδικτυακός τόπος CURIA αποτελεί
βάση δεδομένων του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηλεκτρονική
μορφή των κειμένων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω διαδικτύου με σκο-

πό την ενημέρωση του κοινού.
Τα κείμενα αυτά δύνανται να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα δημοσιεύονται
στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου» και είναι
και τα μόνα αυθεντικά και υπερισχύουν
σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή. Τα κείμενα
που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων επιτρέπεται να αναπαραχθούν με την
προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή, καθώς και ότι δεν είναι αυθεντικά και διατίθενται δωρεάν (http://curia.europa.eu/).

μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία
εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πράξης
από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu/
oeil).
PreLex
Πρόκειται μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασιών, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα παρακολούθησης των κύριων
σταδίων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των άλλων θεσμικών οργάνων (http://
ec.europa.eu/prelex).

EUR-Lex
Eurostat
Πρόκειται για την πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης νομοθεσιών, νομολογιών και άλλων
νομικών εγγράφων (http://eur-lex.europa.
eu).
Legislative Observatory (OEIL)
Η εν λόγω βάση δεδομένων θεωρείται το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο ο χρήστης

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στατιστικά στοιχεία των Ευρωπαϊκών χωρών. Η Eurostat, καλύπτει διάφορους τομείς της Ε.Ε. όπως η οικονομία,
το εμπόριο, η έρευνα, ο πληθυσμός, κλπ
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Market Access Database
Ο διαδικτυακός τόπος Market Access

Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό φόρουμ του ΚΕΒΕ στην πόλη Νατζίγκ στην Κίνα
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Database παρέχει πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου της Ε.Ε. με τρίτες
χώρες.
Η πρόσβαση στα τμήματα Sectoral and
Trade Barriers Database, SPS Database,
Statistics και Studies είναι ελεύθερη. Η
πρόσβαση στα τμήματα Exporter’s Guide
και Applied Tariffs είναι περιορισμένη σε
επισκέπτες από τα κράτη μέλη (http://
madb.europa.eu).
Taxation and Customs Unions
Databases
Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων συγκροτείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των
κρατών μελών της ΕΕ (http://ec.europa.
eu/taxation_customs).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση το
ΚΕΒΕ συμμετείχε με επιτυχία σε διάφορα
συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• National Authorities For Apprenticeship:
Companies as Sustainable Partners for
Apprenticeship in Greece and Cyprus
(NAA-GR-CY)
Το πιο πρόσφατο έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ ονομάζεται ‘National
Authorities
For
Apprenticeship:
Companies as Sustainable Partners for
Apprenticeship in Greece and Cyprus
(NAA-GR-CY)’ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (KA3 – Support for Policy
Reform/ Βασική Δράση 3:
Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής). Ανάμεσα στους εταίρους του έργου από την Κύπρο συμμετέχει εκτός από
το ΚΕΒΕ και το Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB), το Ινστιτούτο Εργασίας της Ελληνικής Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ

ΓΣΕΕ), καθώς επίσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Πρωταρχικός σκοπός του έργου αυτού,
είναι να ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό
της Μαθητείας στα ελληνικά και κυπριακά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΚΚ), με βάση τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται
στη Γερμανία, μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Μεταξύ των στόχων του έργου, είναι να καταρτίσει οδηγούς μεθοδολογίας
για τη Μαθητεία, με τους οποίους θα βοηθήσει και θα παρακινήσει τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις να κάνουν
τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αναγνωριστούν ως χώροι παροχής ποιοτικής
Μαθητείας και να αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας για το θέμα αυτό, μεταξύ των
ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων
και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας που λειτουργούν στην Ελλάδα και
στην Κύπρο.
Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, ξεκίνησε η διεξαγωγή έρευνας για τη χαρτογράφηση του συγκεκριμένου εργασιακού
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και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην
Ελλάδα και την Κύπρο, με σκοπό την διερεύνηση των δυνατοτήτων της ποιοτικής
και ποσοτικής ανάπτυξης της Μαθητείας
στις δύο χώρες.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της έρευνας υλοποιούνται με την επιστημονική και
τεχνική υποστήριξη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB).
• European Senior Citizens’ Actions
to Promote Exchange in tourism –
ESCAPE
Το έργο ESCAPE, στο οποίο το ΚΕΒΕ
επενεργεί και ως επικεφαλής εταίρος, συνέχισε την υλοποίηση του κανονικά κατά
την υπό επισκόπηση περίοδο. Συγκεκριμένα, διεξήχθη μια έρευνα-μελέτη αναφορικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
τουριστών ηλικίας άνω των 55 κατά τους
χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Μάρτιο), διοργανώθηκε ένα εργαστήρι στην Κύπρο
για τον τουρισμό ατόμων τρίτης ηλικίας με
τη συμμετοχή διαφόρων οργανισμών που

ασχολούνται με τον τουρισμό από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, αναπτύχθηκαν τα
προσχέδια 10 τουριστικών πακέτων στις
χώρες της Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ιταλίας,
Κύπρου και Πορτογαλίας, ενώ τα συγκεκριμένα πακέτα αξιολογήθηκαν μέσω της
διοργάνωσης 12 ομάδων εστίασης (focus
groups) στις πιο πάνω χώρες.
Το έργο ESCAPE συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 2013”
και ενώνει τις δυνάμεις 8 εταίρων με κοινό στόχο να βελτιώσουν την υφιστάμενη
τουριστική υποδομή σε έξι χώρες της Ευρώπης: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία,
Κύπρος και Πορτογαλία. Απώτερος σκοπός η προώθηση χειμερινού τουρισμού,
δηλαδή κατά τους μήνες Νοέμβριο-Μάρτιο, εστιάζοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά ατόμων τρίτης ηλικίας 55+. Οι
εργασίες του έργου ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο 2014 και αναμένεται να διαρκέσουν
18 μήνες.
• Leading by Example
Το έργο “Leading by Example” συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. EuropeAid που είναι υπεύθυνη
για την αναπτυξιακή πολιτική και εξωτερική βοήθεια της ΕΕ. και υλοποιείται από το
ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο (ΚΤΤΟ).
Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας ως επίσης και στη συμφιλίωση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο
κοινοτήτων περιλαμβανομένου του επιχειρηματικού κόσμου. Επίσης στην ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας των
πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο.
Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις ως μέρος μιας σειράς μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης μεταξύ της Ε/Κ και Τ/Κ κοινότητας. Ανάμεσα τους εκδήλωση όπου
παρουσιάστηκαν τα οικονομικά οφέλη από μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα με ομιλητές τους κκ. Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί, ανακοινώθηκε
δικοινοτικό σχέδιο πρακτικής άσκησης
νέων ανέργων πτυχιούχων στην Ελληνο-
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κυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα, διοργανώθηκε δικοινοτικό σεμινάριο
για τη διαμεσολάβηση, κυκλοφόρησε ειδικό ενημερωτικό έντυπο, εκπαιδεύτηκε η
ομάδα έργου σε θέματα δημοσκοπήσεων
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τροχιοδρομήθηκαν ενέργειες για τη δημιουργία
Πάρκου Συνεργασίας στο οποίο θα διοργανώνονται δικοινοτικά παζαράκια αλλά
και για τη διεξαγωγή μελέτης για το γύρο
ολόκληρης της Λευκωσίας με μικρά λεωφορεία.
Συνεχίστηκαν επίσης οι προσπάθειες για
υποβοήθηση της επίτευξης της διαλειτουργικότητας των κινητών τηλεφώνων
αλλά και της σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρισμού.
• Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές! (Mediation meets Judges!)
Το ΚΕΒΕ διαδραματίζοντας ουσιαστικό
ρόλο στην υποδομή του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Κύπρο, συνέχισε
τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό έργο
“Mediation meets Judges!” που αποτελεί μια πρωτοβουλία των Ευρωεπιμελητη-

ρίων με τη στενή συνεργασία 9 Επιμελητηρίων και κέντρων διαμεσολάβησης σε
7 Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δικαστών για
τη Διαμεσολάβηση που εδρεύει στο Παρίσι. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο,
το ΚΕΒΕ ξεκίνησε τις επαφές του με το
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου για τη διοργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης των δικαστών για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και το ρόλο των δικαστών σε αυτή
τη διαδικασία, όπως επίσης και τη λειτουργία υπηρεσίας εξυπηρέτησης των δικαστών σχετικά με τη διαμεσολάβηση στο
ΚΕΒΕ.
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε
αστικές και εμπορικές διαφορές και η αύξηση των παραπομπών δικαστικών υποθέσεων στη διαμεσολάβηση, παρέχοντας
τους δικαστές με άμεση πληροφόρηση
και πρακτικά εργαλεία αναφορικά με τη
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το έργο
ξεκίνησε τις εργασίες του το Μάρτιο 2014
και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν
το Μάρτιο 2016.

• Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής
των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου- ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ
Το έργο με το ακρωνύμιο ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβρη
2012-Δεκέμβρη 2014 μέσω του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013)
στο οποίο το ΚΕΒΕ επενεργεί ως επικεφαλής εταίρος.
Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη εργαλείων και μέσων προς τις ΠΜΕ
και ΜΜΕ του κλάδου των τροφίμων-ποτών ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο λειτουργίας τους αλλά και να αυξήσουν
την εξωστρέφεια τους. Το εταιρικό σχήμα αποτελούσαν εκτός από το Κυπριακό
Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών
Νήσων.
Στα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου συγκαταλέγονται: η καλύτερη εσωτερική οργάνωση των ΜΜΕ

Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό φόρουμ του ΚΕΒΕ στη Γερμανία
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και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης
μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η
δημιουργία οικονομιών κλίμακας με τα 3
cluster μέσω των οποίων θα πραγματοποιήθηκαν δράσεις εξωστρέφειας εντός
κ εκτός της διασυνοριακής περιοχής, η
ανάπτυξη συνεργιών και κοινών δράσεων
για την αντιμετώπιση κοινών δυσκολιών &
εμποδίων της επιχειρηματικότητας. Όσον
αφορά στην Κύπρο, με πρωτοβουλία του
ΚΕΒΕ, συστάθηκε το cluster οινοποιών
Κύπρου το οποίο και συμμετείχε στην έκθεση τροφίμων και ποτών στην Θεσσαλονίκη το 2013.
Παράλληλα δημιουργήθηκε και ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και βιβλιάρια) αναφορικά με την ιστορία του κυπριακού οίνου αλλά και του νεοσύστατου cluster. Να
σημειώσουμε ότι διενεργήθηκαν και εκπαιδευτικά σεμινάρια στους οινοποιούς
του δικτύου με την συμμετοχή ειδικών οινολόγων και επαγγελματιών του κλάδου.
• ECOFUNDING
Το έργο με το ακρωνύμιο ECOFUNDING
υλοποιείται μέσω του προγράμματος

MED 2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2015. Ο βασικός στόχος
του έργο ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα
αφορούν στις πράσινες επιχειρήσεις.

τοδότησης για τις πράσινες επιχειρήσεις.
Να τονίσουμε ότι το ΚΕΒΕ υλοποίησε
την πιλοτική δράση ECOLABS, στα πλαίσια του έργου με στόχο να διευκολύνει τις
επιχειρήσεις του κλάδου των ΑΠΕ και ΕΕ
να εξεύρουν χρηματοδότηση.

Με τον όρο πράσινες επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται όσες ΜΜΕ είτε, παρέχουν
πράσινες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Ανακύκλωση προϊόντων
και Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων
και Νερού, Οικο-καινοτομία και Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μεταφορές, Βιολογικές Καλλιέργειες και Οικο-τουριστικές
μονάδες κλπ, είτε, οι ίδιες χαρακτηρίζονται από πράσινη επιχειρηματική αντίληψη ανεξαρτήτως των παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων υπηρεσιών και
των σχετικών διαδικασιών παραγωγής
τους.

Η δράση με την ονομασία ECOLABS προτίθεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαδικασία διευκόλυνσης της πρόσβασης των
ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης και να
φέρει σε επαφή επιχειρηματίες, επενδυτές και χρηματοδότες.

Μέσω του έργου δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών για τους επενδυτές
και τους επιχειρηματίες ενώ παράλληλα
αναπτύχθηκαν καινοτόμες λύσεις χρημα-

Με την ολοκλήρωση της δράσης
ΕCOLABS προέκυψαν σημαντικά στοιχεία
αναφορικά με το περιβάλλον και το πλαίσιο χρηματοδότησης υφιστάμενων ή starups επιχειρήσεων του προαναφερόμενου
κλάδου στην Κύπρο. Το βασικό στοιχείο
της πιλοτικής δράσης είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων που
(ανα)ζητούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για
επενδύσεις στην πράσινη επιχειρηματικότητα αλλά αντίστοιχα οι προσφορές και οι
δυνατότητες από ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς είναι περιορισμένες.

Σεμινάριο που οργανώθηκε στο Καζακστάν για προώθηση των διμερών σχέσεων
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Πληροφόρηση
Μέσω του έργου επιχειρήθηκε μια πρώτη προσέγγιση και διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχ/σεων σε αυτές τις πηγές
χρηματοδότησης. Το έργο όμως δεν εξετάζει το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης.
• FIREMED
Το έργο με το ακρωνύμιο FIREMED υλοποιείται μέσω του προγράμματος MED
2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο ολοκληρώθηκε
τον Ιούνιο του 2015.
Ο βασικός στόχος του έργου ήταν να φέρει σε στενότερη επαφή και συνεργασία
τοπικές και περιφερειακές αρχές με τους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς επενδύσεων στο ενεργειακό τομέα.
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ του ενεργειακού κλάδου οι οποίες και θα συμβάλλουν με την
σειρά τους στους περιφερειακούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς κάθε συμμετέχοντα φορέα.
Επίσης στοχεύει στην στενότερη συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που υποστηρίζουν την λειτουργία
και ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων.
Σημαντικά εργαλεία για την διευκόλυνση
εξεύρεσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων
πρόκειται να αναπτυχθούν μέσω του έργου τα οποία θα παρέχονται δωρεάν στα
μέλη του ΚΕΒΕ.
Ως τέτοια μπορούμε να αναφέρουμε για
παράδειγμα την ηλεκτρονική καταχώρηση
ενός αιτήματος για αναζήτηση χρηματοδότησης από την μεριά ενός επιχειρηματία αλλά και την αντίστοιχη ‘’συνεισφορά’’
από τη μεριά των επενδυτών.
Τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης πρό-

κειται να οριστικοποιήθηκαν το τέλος
του 2014 και να εφαρμόστηκαν πιλοτικά εντός του πρώτου εξαμήνου του
2015. Μέσω της πιλοτικής αυτής εφαρμογής λειτούργησε και ελέγχθηκε η online
matching platform μεταξύ επιχειρηματιών
και υποψηφίων επενδυτών αλλά και η λειτουργία online εργαλείων προς επιχειρήσεις όπως η δημιουργία ενός συνοπτικού
Business Plan.
Αυτό θα μπορεί στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τον επιχειρηματία για την
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων από
διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
Παράλληλα το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό συμμετείχε στην ευρωπαϊκή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου στην Βενετία
στις 21/5/2015 με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων και των
φορέων χάραξης πολιτικής: επιχειρηματίες - εμπειρογνώμονες - τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς και η εδραίωση της συνεργασίας αυτών όσον αφορά στην πρόσβαση
σε πηγές χρηματοδότησης.
Δεδομένης της διακρατικής προσέγγισης
του FIREMED, στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο από το δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.
•

“Europe’s EYEs are Open”; Erasmus
for Young Entrepreneurs

Τον Ιανουάριο 2014 ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του 4ου κύκλου του προγράμματος «Erasmus: Νέοι Επιχειρηματίες».
Με κύριο γνώμονα την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το
πρόγραμμα αυτό βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν
τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία
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μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες
με έναν έμπειρο επιχειρηματία για περίοδο 1-6 μηνών.
Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέοι
επιχειρηματίες, επωφελούνται από την
επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνοντας έτσι το επιτυχημένο ξεκίνημα μιας
νέας επιχείρησης.
Οι επιχειρηματίες υποδοχής, επωφελούνται από τις φρέσκες ιδέες ενός νέου επιχειρηματία.
Πρόκειται για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές
μπορούν να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους
και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.
Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έργου έχουν επωφεληθεί πέραν των 63 επιχειρηματιών.
• «Απευθυνθείτε στη Διαμεσολάβηση!»
(Go to Mediation!)
Το Δεκέμβριο 2014 ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία οι εργασίες του Ευρωπαϊκού έργου “Go to Mediation!”. Το συγκεκριμένο
έργο ήταν πρωτοποριακό για τα δεδομένα
της Κύπρου και διαδραμάτισε ουσιαστικό
ρόλο στην ενημέρωση και προώθηση της
Διαμεσολάβησης συγκεκριμένα, αλλά και
των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών γενικότερα.
Η εμπειρία που έλαβε το Επιμελητήριο
μέσω του συγκεκριμένου έργου ήταν πολύτιμη και αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στη σωστή ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του θεσμού στην Κύπρο.
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Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από
Επιμελητήρια και κέντρα διαμεσολάβησης σε 9 χώρες της Ευρώπης, τα οποία
στοχεύουν στην προώθηση της διαμεσολάβησης για αστικές και εμπορικές διαφορές. Μέσω του έργου διευκολύνθηκε η
πρόσβαση των επιχειρήσεων στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ βελτιώθηκαν οι
επαφές και συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητών και επιχειρηματιών.
• STS-MED Μεσογειακό Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ενίσχυσης των τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας (Small Scale Solar Units for
Mediterranean Communities)
Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι δραστηριότητες του έργου STS-MED, συγχρηματοδοτούμενο από το «Μεσογειακό Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ενίσχυσης των τεχνολογιών
Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας», το
οποίο εστιάζεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάχυση της πρωτοποριακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης σε δημόσια κτίρια.
Το συγκεκριμένο έργο θα αναπτύξει 4 μονάδες επίδειξης με συνολική ισχύ 400kw,
βασισμένες στη συγκεντρωμένη ηλιακή
ενέργεια για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών 20,000 χρηστών που
προέρχονται από 20 τοπικές κοινότητες
της Μεσογείου.
Ο ρόλος που θα διαδραματίσει το ΚΕΒΕ
στο τεχνικό αυτό έργο είναι ως προς
την προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στην Κύπρο, αλλά και
ως προς τη δημιουργία νέων ευκαιριών
στους αντίστοιχους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται αλλά και με την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπό τον συντονισμό
του ΚΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Cyprus Institute τον Οκτώβρη του 2014, 2ημέρο εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Η πρώτη ημέρα αφορούσε από κοινού
στους επαγγελματίες και τεχνικούς του
κλάδου της ενέργειας με την παρουσίαση
γενικών πληροφοριών του κλάδου στην
Κύπρο και πανευρωπαϊκά, και η δεύτερη
μέρα ήταν αφιερωμένη σε εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά sessions με παροχή τεχνικών γνώσεων στον κλάδο της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας και των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων σε αυτήν.
Να σημειώσουμε ότι στις εγκαταστάσεις του Cyprus Institute θα εγκατασταθεί
το ένα από τα τέσσερα demo plant στα
οποία θα προσημειώνονται διαφορετικές
χρήσεις και εφαρμογές της τεχνολογίας
της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (WCN)
Το Διεθνές Δίκτυο Επιμελητηρίων, στο
οποίο είναι μέλος το ΚΕΒΕ, λειτουργεί
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, και διαθέτει πληθώρα πληροφοριών για όλα τα
Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο. Κύρια
δραστηριότητα του WCN είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση επιχειρηματικών ενδιαφερόντων.
Επιπρόσθετα, μέσω του WCN, το ΚΕΒΕ
μπορεί να καταχωρήσει το ενδιαφέρον
οποιουδήποτε Κύπριου επιχειρηματία για
συνεργασία στους τομείς του εμπορίου,
βιομηχανίας και υπηρεσιών. Παράλληλα
οι επιχειρηματίες μπορούν να πληροφορηθούν για τα ενδιαφέροντα συνεργασίας
άλλων επιχειρήσεων.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (ICC)
Ο εκδοτικός οίκος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber
of Commerce) εκπροσωπείται στην Κύπρο
από το ΚΕΒΕ με φάσμα εκδόσεων που
αποτελούν εχέγγυα για την διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα διεθνούς εμπορίου, μεταφορών,
εμπορικού δικαίου, τραπεζικών και ασφαλιστικών διεργασιών, καθώς και άλλους
τομείς του σύγχρονου εμπορίου.
Το υλικό των εκδόσεων του ΔΕΕ προέρχεται από τις εργασίες των Επιτροπών του
ΔΕΕ οι οποίες αποτελούνται από εμπειρογνώμονες στον τομέα τους καθώς και εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών.
Οι εκδόσεις καλύπτουν τρεις γενικές κατηγορίες - Κανονισμοί και Πρότυπα του
ΔΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες, καθώς και Έργα
Αναφοράς.
Οι κανονισμοί ενημερώνονται περιοδικά για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις
των εμπορικών και τραπεζικών πρακτικών. Οι πιο γνωστές εκδόσεις, του ΔΕΕ είναι τα URDG (Uniform Rules for Demand
Guarantees) και Incoterms®, εκδόσεις οι
οποίες έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.
Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδόσεις
αυτές αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για
επιχειρηματίες, τραπεζικούς, δικηγόρους,
νομικούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.α
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Πληροφόρηση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (WTO)
Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα των εκδόσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO).
Οι εν λόγω εκδόσεις ασχολούνται ως επί
το πλείστον με οικονομικά θέματα και μεταξύ άλλων καλύπτουν ετήσιες οικονομι-

κές εκθέσεις, διεθνείς εμπορικές στατιστικές, έρευνες αγορών, νομικά κείμενα,
συμφωνίες, κ.ά. Αξιοσημείωτο θεωρείται
το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει ορίσει την βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ ως «θεματοφυλάκιο», δηλαδή ως βάση δεδομένων και πληροφοριών
του ΠΟΕ, σκοπεύοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξαιρετικής σημασίας υλικού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UN)
Το ΚΕΒΕ διανέμει αποκλειστικά τις εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.
Οι εκδόσεις αυτές καλύπτουν κυρίως οικονομικά, νομικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και πολιτικές και κοινωνικές
επιστήμες.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ΚΕΒΕ για τη προοπτική συνεργασίας με τη Νότιο Αφρική
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Τοπικά ΕΒΕ
λούσια και πολυσχιδής ήταν κατά τη
διάρκεια του 2014 η δράση των πέντε τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Λευκωσίας, Λεμεσού,
Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου) τα οποία
συναποτελούν το ΚΕΒΕ.

Π

κάθε περίπτωση λύσεις. Πραγματοποίησαν,
επιπλέον, αριθμό εκδηλώσεων, με αξιόλογους
ομιλητές, μεταφέροντας στα μέλη τους εξειδικευμένη γνώση για θέματα επιχειρηματικής
επικαιρότητας. Οι εκδηλώσεις αυτές λειτούργησαν επίσης ως βήμα αλληλογνωριμίας και
δικτύωσης ανάμεσα στα μέλη.

Ουσιαστική υπήρξε η συμβολή των τοπικών
ΕΒΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα παγκύπριου ενδιαφέροντος, μέσα από τη
συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή
και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 2014, που ήταν
έτος κορύφωσης των προσπαθειών για επανεκκίνηση της Κυπριακής οικονομίας, μετά τα
γεγονότα του προηγούμενου χρόνου.

Σημαντική είναι η συνεισφορά των Επιμελητηρίων στα ευρύτερα θέματα των επαρχιών τους, μεταξύ άλλων μέσα από την ενεργό
συμμετοχή τους σε θεσμοθετημένα σώματα
και Επιτροπές (όπως για παράδειγμα οι Επαρχιακές Επιτροπές Απασχόλησης), όπως και
μέσα από την στενή συνεργασία τους με τις
τοπικές αρχές.

Τα τοπικά ΕΒΕ πρόσφεραν ταυτόχρονα σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη τους, τόσο σε
κλαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, καταγράφοντας προβλήματα, παρέχοντας συμβουλές και προωθώντας είτε άμεσα είτε
μέσω του ΚΕΒΕ τις ενδεδειγμένες για την

Όλως ιδιαιτέρως αξιόλογη είναι η ουσιαστική
παρουσία των Επιμελητηρίων στο αναπτυξιακό
γίγνεσθαι των επαρχιών τους, όπου με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση προώθησης και εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων, τα
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οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών, και ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Στο
ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συμμετοχή των Επιμελητηρίων στις κατά τόπους Περιφερειακές
Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (από τη θέση Πρόεδρου στις πλείστες περιπτώσεις), όπως και σε ανάλογες αναπτυξιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
ύπαιθρο, αξιοποιώντας αριθμό Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και Κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Με την αυτόνομη δράση των τοπικών Επιμελητηρίων επιτυγχάνεται ο στόχος της αποκέντρωσης με όλες τις θετικές επιπτώσεις που
προκύπτουν από αυτή, σε ότι αφορά την άμεση γνώση των προβλημάτων και τη συνακόλουθα βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-μέλη.Την ίδια ώρα με τη συμμετοχή
τους στα συλλογικά όργανα του ΚΕΒΕ επιτυγχάνεται η σύνθεση απόψεων και η ενιαία φωνή
του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι
ι Επαγγελματικοί Συνδέσμοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του ΚΕΒΕ. Οι Συνδέσμοι που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τόπου. Με τη δημιουργία νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εξειδικευμένων ομάδων ενδιαφερόντων, ο αριθμός των επαγγελματικών συνδέσμων που βρίσκονται υπό
την αιγίδα του ΚΕΒΕ συνεχώς αυξάνεται ενώ διευρύνεται και η αντιπροσωπευτικότητα αυτών των Συνδέσμων με τρόπο που να συνάδει με τις
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

ρόντων και στοχοθεσιών των Συνδέσμων προάγεται ομαδοποίηση στη
μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ παραγωγική όπως αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο στον τομέα του τουρισμού, στα τραπεζικά θέματα, στα
θέματα εμπορίου, αλλά και στα θέματα φορολογιών και εργασιακών
θεμάτων. Ουσιαστική είναι επίσης η προσφορά γραμματειακής και εξειδικευμένης εξυπηρέτησης που προσφέρει στους Συνδέσμους το ΚΕΒΕ.

Ο

Οι Επαγγελματικοί Συνδέσμοι διαδραματίζουν θεμελιακό ρόλο στην
αποτελεσματική προώθηση των θέσεων, απόψεων αλλά και επίλυση
προβλημάτων που παρουσιάζονται. Αυτό τεκμηριώνεται από την παρουσία εκπροσώπων των Συνδέσμων σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, από την ενεργό συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και σε
διμερή και τριμερή σώματα.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα προγράμματα δράσης των Συνδέσμων προσαρμόστηκαν ως όφειλαν στις αυξανόμενες ανάγκες που
δημιούργησαν στην οικονομία του τόπου τα νέα οικονομικά δεδομένα.
Οι Συνδέσμοι προωθούν με επιτυχία τα συμφέροντα και τις απόψεις των
μελών τους και προσφέρουν πολύτιμη και εξειδικευμένη πληροφόρηση
προς το ΚΕΒΕ η οποία είναι απαραίτητη για τη στήριξη τους και για προώθηση των θέσεων τους όπου αυτό απαιτείται.

Στο χρόνο που καλύπτει η ετήσια έκθεση λειτουργούσαν υπό την αιγίδα
του ΚΕΒΕ συνολικά 143 Επαγγελματικοί Συνδέσμοι. Οι πιο πρόσφατα
συσταθέντες Συνδέσμοι είναι οι:

Το ΚΕΒΕ αποτελεί ισχυρό συμπαραστάτη των Επαγγελματικών Συνδέσμων με την προώθηση λύσεων στα προβλήματα τους σε συντονισμό
πάντα με τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Οι θέσεις και απόψεις των Συνδέσμων διαχρονικά αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο διαμόρφωσης
πολιτικής για το ΚΕΒΕ σε θέματα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.

• Κυπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
• Κυπρο-Κουβεϊτ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων
Ο Κατάλογος όλων των Συνδέσμων που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ, ανά
τομέα δραστηριότητας, δημοσιεύεται στο τέλος της ετήσιας έκθεσης.

Στα πλαίσια της στήριξης και προώθησης των επαγγελματικών συμφε-
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας
ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
(EUROCHAMBERS)
ο ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των
Ευρωεπιμελητηρίων εκπροσωπώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια στην κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή Επιμελητηριακή Οργάνωση. Η ενεργός συμμετοχή
του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και τα διοικητικά σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.

Τ

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις συνεδρίες της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου αλλά και στις εργασίες εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών των
Ευρωεπιμελητηρίων εκφράζοντας τις θέσεις και απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και συνδιαμορφώνοντας τις σχετικές θέσεις και απόψεις των
Ευρωεπιμελητηρίων επί σωρείας θεμάτων
που κυρίως εκπηγάζουν από το Κοινοτικό
κεκτημένο. Τέτοια θέματα ήταν η Στρατηγική για την Ευρώπη 2020, οι θέσεις της

Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας
προς την Ιταλική Προεδρία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία, η Προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης για μη
Γεωργικά Προϊόντα, η Έξυπνη Ρύθμιση και
ανάλυση των επιπτώσεων για τις ΜΜΕ, η
Εσωτερική Αγορά για τις Υπηρεσίες, η Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι προβλέψεις για την Παγκόσμια Οικονομία, η συμμετοχή στο Δίκτυο Enterprise Europe, η
Μεταρρύθμιση της διαδικτυακής πύλης
EURES που προωθεί τις ανάγκες σε θέσεις εργασίας, τις έξι Οδηγίες για τα Απόβλητα, τα Συστήματα Μαθητείας και την
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία, τη
Διαμεσολάβηση για Επίλυση Επιχειρηματικών Διαφορών, το Σχέδιο Επενδύσεων για
την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, η Οδηγία για την Ενεργειακή
Απόδοση κ.α.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη διοχέτευση των απόψεων και θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων τόσο στα μέλη του όσο

και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο.
Αναφέρεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε την εκπροσώπηση του και την υποβολή θέσεων και
απόψεων και στις 10 Στρατηγικές Επιτροπές των Ευρωεπιμελητηρίων που ασχολούνται με θέματα όπως οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
η Ευρώπη 2020, η Εσωτερική Αγορά, η διεθνοποίηση, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι
επενδύσεις, οι δεξιότητες, η έξυπνη μεταρρύθμιση κ.α. Διορίστηκε επίσης εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ σε νέα Υπεπιτροπή
των Ευρωεπιμελητηρίων που θα ασχολείται με το Δίκτυο Enterprise Europe.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνών των Ευρωεπιμελητηρίων ανάμεσα στα μέλη τους που αφορούσαν τις βέλτιστες πρακτικές για την
εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, τις
δραστηριότητες των Ευρωεπιμελητηρίων σε σχέση με την κατάρτιση, τις εθνικές
πολιτικές για τον υπολογισμό των επιπτώ-

Στιγμιότυπο από τις βραβεύσεις Business Leader Awards
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας
σεων στις ΜΜΕ από νομοθετήματα και
ρυθμίσεις, την ανάμιξη των Επιμελητηρίων
σε δραστηριότητες στην Ασία κ.α.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στη σύνοδο
της Ευρωβουλής για τις Επιχειρήσεις καθώς και στη μεγάλη Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων
για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη που διεξάγεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.
Τα ευρήματα για την Κύπρο (όπου την τοπική έρευνα διεξήγαγε το ΚΕΒΕ) ήταν καλύτερα από τα περσινά (που ήταν τα χειρότερα από ποτέ αλλά και τα χειρότερα
πανευρωπαϊκά λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης) δεικνύοντας ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και υπάρχει μικρή
μεν αλλά σταθερή βελτίωση.
Σημαντική δραστηριότητα κατά την περίοδο που πέρασε ήταν επίσης η χρήση του
Ευρωπαϊκού Επιμελητηριακού δικτύου
με το συντονισμό των Ευρωεπιμελητηρίων στην αξιολόγηση των Ενιαίων Σημείων
Επαφής που λειτουργούν στα διάφορα
κράτη μέλη και παρέχουν πληροφορίες
στις επιχειρήσεις για τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθήσουν για να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στην επιτόπια αγορά ή
σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη δραστηριότητα αυτή αξιολογώντας τρία Ενιαία Σημεία
Επαφής. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της
συνολικής αξιολόγησης όλων των Ενιαίων
Σημείων Επαφής δεν ήταν ενθαρρυντικά
καθώς υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν για να υπάρξει η προσφορά
των υπηρεσιών των Σημείων Επαφής στο
αναμενόμενο επίπεδο.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ετοιμάστηκε επίσης από τα Ευρωεπιμελητήρια η «Πράξη των Επιμελητηρίων» που
αποσκοπεί να καταστεί πολύτιμο εργαλείο στην προβολή και προώθηση του

Επιμελητηριακού θεσμού στην Ευρώπη,
καταγράφοντας τη μοναδικότητα των
Επιμελητηρίων, το ρόλο, τους σκοπούς
και τις επιδιώξεις τους. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία της Πράξης.
Τέλος αναφέρεται ότι κατά την περίοδο
που πέρασε έληξαν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος Go to Mediation!
ενώ παράλληλα συνεχίστηκαν οι εργασίες
του νέου προγράμματος Mediation Meets
Judges που ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο με επικεφαλής εταίρο τα Ευρωεπιμελητήρια και με τη συμμετοχή του
ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τα
προγράμματα αυτά καθώς και για όλα τα
προγράμματα στα οποία συμμετέχει το
ΚΕΒΕ παρέχονται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC)
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ)
είναι ο εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και
αντιπροσωπεύει όλα τα επιμελητήρια των
χωρών μελών του ΟΗΕ με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός
των εθνικών επιτροπών είναι πέραν των
150 και μέσα σ’ αυτές συγκαταλέγεται και
η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή.
Το ΚΕΒΕ ως πλήρες μέλος του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου, προωθεί μέσω
της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής τις θέσεις και απόψεις του Κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου προς τον οργανισμό
και οι κοινές θέσεις και απόψεις της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας προωθούνται προς όλες τις κατευθύνσεις όπως
τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Τα κύρια θέματα που κυριάρχησαν στις δραστηριότητες της Κυπριακής
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Εθνικής Επιτροπής την υπό αναφορά περίοδο ήταν οι διαιτησίες, το διεθνές οικονομικό έγκλημα και η επιμόρφωση σε θέματα κανονισμών και οδηγιών.
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν με μεγάλη
επιτυχία δύο διεθνή συνέδρια στην Κύπρο.
Τον Απρίλιο του 2014 διοργανώθηκε για
δεύτερη χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Διαιτησιών (New Trends in ICC Arbitration and
Mediation).
Το συνέδριο χαιρέτησαν εκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, σημαντικές προσωπικότητες από
Κύπρο αλλά και το εξωτερικό όπως ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησιών του ΔΕΕ Sir John Beechey, ο Γενικός
Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου
Δημήτριος Χατζηχαμπής.
Τον Ιούλιο 2014 το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργάνωσε συνέδριο
με θέμα το «Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα». Το συνέδριο εξέτασε τις πρακτικές προσεγγίσεις για εντοπισμό των παγίδων που πιθανόν να αντιμετωπιστούν από
τους χρήστες χρηματοοικονομικών εργαλείων σε σχέση με διεθνείς τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Παρουσιάστηκαν επίσης οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στις διεθνείς απάτες και
τα κίνητρα και διαθέσιμα εργαλεία που
χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι σε σχέση με
το οικονομικό έγκλημα και οι τρόποι με
τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα μέσω της
χρήσης των υφιστάμενων κανονισμών.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ASCAME)
Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την περίοδο που
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πέρασε συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ένωσης ως επίσης και τις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της (Γενική Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή)
αλλά και την εκπροσώπηση στις εξειδικευμένες επιτροπές για τον τουρισμό,
την εφοδιαστική και τις μεταφορές και τις
επενδύσεις.
Η Ένωση εκπροσωπεί τα Μεσογειακά
Επιμελητήρια και το ΚΕΒΕ είναι πλήρες
μέλος σ’ αυτή.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι κυριότερες δράσεις της Ένωσης ήταν η
απόφαση για λειτουργία γραφείου διασύνδεσης στη Σαουδική Αραβία, η δημιουργία νέου συστήματος επικοινωνίας με τα
μέλη, η ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης
της Ένωσης για το 2015-2016, η διοργάνωση του Φόρουμ για τις Γυναίκες-Επιχειρηματίες της Μεσογείου, η διοργάνωση
Μεσογειακής Εβδομάδας για Οικονομικούς Ηγέτες, η διοργάνωση Ευρωμεσογειακής Ακαδημίας για Επενδύσεις και η διοργάνωση Μεσογειακού Φόρουμ για τον
Τουρισμό.

στη Γενική Συνέλευση που έγινε στα Σκόπια το πρώτο εξάμηνο του 2015. Το βασικό θέμα που συζητήθηκε στην Αθήνα
ήταν η υποχρεωτική σε σχέση με την εθελοντική εγγραφή στα Επιμελητήρια.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα της εθελοντικής εγγραφής,
του συστήματος δηλαδή που ακολουθείται στην Κύπρο. Το θέμα της Συνέλευσης στα Σκόπια ήταν η ανταγωνιστικότητα στα Βαλκάνια και ο εκπρόσωπος του
ΚΕΒΕ παρουσίασε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας στα Βαλκάνια.
Αναφέρεται τέλος ότι οι σχέσεις μεταξύ του ΚΕΒΕ και των Επιμελητηρίων των
Βαλκανικών χωρών συνέχισαν να προωθούνται σε διμερές επίπεδο κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο με την αξιοποίηση
επίσης των δυνατοτήτων που παρέχονται
από τους διμερείς Επιχειρηματικούς Συνδέσμους με τις Βαλκανικές χώρες που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(UEAPME)
ΕΝΩΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ABC)
Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες της Ένωσης που
στόχο έχουν την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο συνεχίστηκε και κατά
την υπό επισκόπηση περίοδο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος στην Ένωση εκπροσωπώντας
τα Κυπριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή.
Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη
Γενική Συνέλευση που έγινε στην Αθήνα
το δεύτερο εξάμηνο του 2014 καθώς και

Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου ΜΜΕ
συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος του
Συνδέσμου εκπροσωπώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις.
Ο Σύνδεσμος συγκαταλέγεται ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό δίνει την ευκαιρία
στο ΚΕΒΕ να συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων που τίθενται
ενώπιον της Επιτροπής.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμ-
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βουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ως επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών που ασχολούνται με
θέματα όπως η κατάρτιση, τα κοινωνικά
θέματα, το περιβάλλον, τα οικονομικά και
δημοσιονομικά θέματα κ.α.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το
ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων καθώς και στη διαμόρφωση των θέσεων του Συνδέσμου για θέματα όπως τις Διατραπεζικές Προμήθειες
που χρεώνονται στις περιπτώσεις Πληρωμών με Πλαστικές Κάρτες, τις Μονομελείς Ιδιωτικές Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, την Εγγραφή, Εκτίμηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό των Χημικών
Ουσιών (REACH), τα Απόβλητα, την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας, την Τοποθέτηση των Εργαζομένων, την Εσωτερική
Αγορά για τις Υπηρεσίες, την Προστασία
της Γεωγραφικής Ένδειξης για μη Γεωργικά Προϊόντα, την Αξιολόγηση του Αντικτύπου του Προγράμματος για τη Μείωση
του Διοικητικού Φόρτου, την Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, τις
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, την Προστασία των Δεδομένων, την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, την Εφαρμογή της Οδηγίας για Καθυστερημένες
Πληρωμές, τους Χρόνους Αδειοδότησης
για τις Επιχειρήσεις, τα Πλαστικά Σακούλια, τις Διατραπεζικές Προμήθειες που
χρεώνονται στις περιπτώσεις Πληρωμών
με Πλαστικές Κάρτες, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ΜΜΕ που προσφέρουν Ευκαιρίες Μαθητείας, τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα σε σχέση με την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις το
Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας,
την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, τη Διεθνοποίηση των ΜΜΕ, τις Εξειδικευμένες
Συστάσεις των Εθνικών Εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφορικά με τα μέτρα πολιτικής για τις ΜΜΕ, τα Δικαιώματα
των Καταναλωτών σε σχέση με τις Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Αγορές, τις Εθνι-
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας
κές Επιτροπές Παρακολούθησης των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, την Αειφόρο Ανάπτυξη των
ΜΜΕ κ.α.
Συμμετείχε επίσης σε διαβουλεύσεις και
τη διαμόρφωση θέσεων σε σημαντικό
αριθμό θεμάτων που αφορούν τα εργασιακά όπως το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ
για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
2014-2020, την Οργάνωση του Χρόνου
Εργασίας, την Τοποθέτηση των Εργαζομένων, την Αδήλωτη Εργασία, την ενσωμάτωση της Οδηγίας για Γονική Άδεια, τη
Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αγοράς Εργασίας Χωρίς Περιορισμούς, τις
Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Απασχόληση, την Μακροχρόνια Ανεργία,
την Διαβούλευση των Εργαζομένων, την
Κινητικότητα στην ΕΕ κ.α.
Αναφέρεται επίσης ότι το ΚΕΒΕ συνέχισε
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου τόσο στα μέλη του όσο και την
εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο Ειδικό Βαρόμετρο του Συνδέσμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της διεξαγωγής
έρευνας σε εθνικό επίπεδο και παροχής στοιχείων για το επιχειρηματικό κλίμα
όπως το βλέπουν οι Κυπριακές ΜΜΕ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
το επιχειρηματικό κλίμα ήταν βελτιωμένο σε σχέση με το απογοητευτικά χαμηλό
σημείο στο οποίο βρισκόταν την ίδια περίοδο πέρσι κάτι που επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και σταδιακή βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης της χώρας.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλη έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές στα κράτη μέλη,

στην δεύτερη έκθεση για το Πλαίσιο Δράσεων για τη Νεανική Απασχόληση και τη
διαμόρφωση των προτεραιοτήτων εξειδικευμένων επιτροπών του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου ΜΜΕ..
Τέλος το ΚΕΒΕ διόρισε εκπρόσωπο του
σε Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου για
την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις και συμμετείχε σε σεμινάριο που
συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος με θέμα τον
Κοινωνικό Διάλογο στην ΕΕ.

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΟ (EUROCOMMERCE)
Το ΚΕΒΕ ως πλήρες μέλος του Ευρωεμπορίου εκπροσωπεί τον εμπορικό τομέα της Κύπρου στον οργανισμό αυτό,
που εκπροσωπεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου των
Ευρωπαϊκών χωρών και συμμετέχει στις
δραστηριότητες του.
Η συμμετοχή στα διοικητικά σώματα και
στις δραστηριότητες του Ευρωεμπορίου
συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο. Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού καθώς και στις εργασίες εξειδικευμένων επιτροπών που ασχολούνται με το
διεθνές εμπόριο, τις ΜΜΕ και την πολιτική για τις επιχειρήσεις, τα κοινωνικά θέματα και τον κοινωνικό διάλογο κ.α.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του κατά την περίοδο που πέρασε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων του
Ευρωεμπορίου υποβάλλοντας τις θέσεις
και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου
της Κύπρου για θέματα όπως τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο για τη Νεανική Ανεργία, την ίση μεταχείριση ανδρών
και γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση
και την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, το εμπόριο περιβαλλοντικών προϊό-
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ντων και υπηρεσιών, τα Πλαστικά Σακούλια, την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας,
την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, την Πληροφόρηση και Διαβούλευση
των Εργαζομένων, την Κινητικότητα στην
ΕΕ κ.α.
Επιπλέον το ΚΕΒΕ έλαβε μέρος σε αριθμό ερευνών του Ευρωεμπορίου ανάμεσα
στα μέλη του που αφορούσαν τη συλλογή
πληροφοριών σε σχέση με τα εθνικά συστήματα μαθητείας, τις βέλτιστες πρακτικές για τοποθετήσεις νέων ανέργων, τα
ωράρια των καταστημάτων κ.α. Επίσης
έλαβε μέρος στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων εξειδικευμένων επιτροπών
του Ευρωεμπορίου.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει
τις θέσεις και απόψεις του Ευρωεμπορίου
τόσο στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο.
Τέλος αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ συνέχισε
τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία του
Ευρωεμπορίου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων και Ποτών που αποτελεί
ένα εθελοντικό πλαίσιο για την εφαρμογή μιας δέσμης Αρχών Καλής Πρακτικής
στις κάθετες εμπορικές σχέσεις ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέλη
του και καλώντας τα όπως προσυπογράψουν και εφαρμόσουν την Πρωτοβουλία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ (GS1 ΚΥΠΡΟΥ)
Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1
Κύπρου) μέλος του GS1 από το 1985, διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδικούς αριθμούς με το Κυπριακό πρόθεμα
529.
Ο GS1 είναι ένας ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με
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το σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνών
προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας
στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Καθοδηγείται
από περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις
που χρησιμοποιώντας το Σύστημα Προτύπων GS1, διεξάγουν περισσότερα από
6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά σε 150 χώρες.
Ο GS1, μέσω των τοπικών οργανισμώνμελών του, έχει παρουσία σε πάνω από 110
χώρες. Η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες.
Η Υπηρεσία η οποία στεγάζεται στο ΚΕΒΕ
τα τελευταία 30 χρόνια ασχολείται με το
σχεδιασμό και την εφαρμογή παγκόσμιων
προτύπων για χρήση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με τα πρότυπα GS1, προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και οι σχετικές με
αυτά πληροφορίες διακινούνται αποτελεσματικά και με ασφάλεια προς όφελος
των επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται στη

συνεργασία τους επιχειρήσεις από όλα τα
μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας: διανομείς, λιανέμποροι, νοσοκομεία, μεταφορείς, τελωνεία κ.α.
Η σειρά προϊόντων και υπηρεσιών του
GS1 συνεχώς αναβαθμίζεται με απώτερο
στόχο του οργανισμού τη σταδιακή μεταμόρφωση του σε ένα οργανισμό ο οποίος
να προσφέρει άμεσες λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και
στους καταναλωτές.
Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος της Υπηρεσίας - GS1 Κύπρου, είναι να εκδίδει και
να διαχειρίζεται τους κωδικούς αριθμούς
GS1 για λογαριασμό των Κυπριακών επιχειρήσεων, να διαχειρίζεται και να προωθεί τη χρήση του συστήματος και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων GS1. Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Υπηρεσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον τομέα της Υγείας και έχει
επιτύχει συνεργασία με το τμήμα Αγορών

και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας
για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων
του συστήματος GS1 σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα όλων των αναλώσιμων υλικών που διακινούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια.

WASME
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές
ΜΜΕ στο διεθνή οργανισμό WASME
(World Association for Small and Medium
Enterprises) και συμμετέχει στη προσπάθεια στήριξής των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός
WASME ιδρύθηκε το 1980 στην Ινδία και
συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους υποστηρικτές των ΜΜΕ. Ο WASME
συνεργάζεται ενεργά με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών όπως ILO, UNIDO,
ITC και άλλοι.

Στιγμιότυπο από Συνέδριο των Ευρωεπιμελητηρίων στη Ρίγα με τη συμμετοχή του ΚΕΒΕ
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Διάρθρωση ΚΕΒΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Μάριος Τσιακκής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Λεωνίδας Πασχαλίδης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Ανδρέας Ανδρέου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡIΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Χρίστος Πετσίδης

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Αιμίλιος Μιχαήλ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Κάτια Στυλιανού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Πρίαμος Λοϊζίδης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ:

Άντρη Γεωργιάδου

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ :

Βασίλης Βασιλειάδης
Δήμητρα Παλάοντα
Χρίστος Ταντελές
Στάλω Δημοσθένους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI:

Λία Ριρή
Παναγιώτης Παναγή
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Ζαχαρίας Μανιταράς
Πολύκαρπος Περατικός
Γιάννα Πελεκάνου
Μόνικα Ανδρέου
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Ανδρούλλα Ξενοφώντος
Στέλλα Νικολάου
Μάρθα Γεωργιάδου
Μερόπη Κάττου
Μαρία Κωνσταντίνου
Κλαίρη Ανδρέου
Άννα Τσαγγάρη
Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου
Ελευθερία Ξενοφώντος
Έλενα Κλεάνθους
Σούλα Πάρπα
Γεωργία Βενιζέλου
Νίκος Παντελή
Πανίκος Παναγιώτου
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διάρθρωση Toπικών ΕΒΕ
ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Σωκράτης Ηρακλέους

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

Ανδρέας Αντωνιάδης

ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

Nιόβη Παρισινού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Αφρούλλα Χριστοδούλου
Χρύσω Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Χρήστος Αναστασιάδης

ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Άνθια Παπαγεωργίου
Νικόλας Ιορδάνους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Κωστάκης Χρίστου
Σοφία Λεωνίδου

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Ιάκωβος Χ’’Βαρνάβας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Βαλεντίνα Kωνσταντινίδου
Χριστοφής Ζαχαρουδιού
Κίκα Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Δημήτρης Χρίστου
Μαρία Πογιατζή

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Κενδέας Ζαμπυρίνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Νατάσα Δημητρίου
Μάριος Ανδρέου
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και Προέδροι
Παραγωγή: (Βιομηχανία-Γεωργία)
1. Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου
2. Kυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού
3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών, Συσκευαστών Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών και Σταφυλών
4. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων
5. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών
6. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών
7. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανοποιημένης Συσκευασίας Αγροτικών Προϊόντων και Άλατος
8. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών
9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών
10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας
11. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων
12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων
13. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου/Ενέργειας
14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων
15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών
16. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών
18. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου
19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου
20. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου
21. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου
22. Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου
23. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου
24. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιϊας Κύπρου
25. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου
26. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου
27. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος
28. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών
29. Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου
30. Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου
31. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος
32. Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού Κύπρου
33. Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου

Μ. Σωκράτους
Γιώργος Ιεροδιακόνου
Πλ. Λανίτης
Χρ. Μιτσίδης
Λ. Σαββίδης
Μ. Δημητρίου
Γ. Κατωδρύτης
Α. Νεοφύτου
Σ. Αγρότης
Λ. Λουκά
Γ. Ττοφή
Γ. Ανδρέου
Π. Μιντίκκης
Α. Λατούρος
Χ. Παττίχης
Κ. Γρηγορίου
Π. Χατζηπαντελής
Αντ. Χριστοδούλου
κα. Κικούλλα Κότσαπα
Ντ. Μιτσίδης
Π. Παπαφιλίππου
Χρ. Παπαδόπουλος
Σ. Τσουρής
Α. Χ’ Παναγής
Αλ. Μιχαηλίδης
Π. Φωτιάδης
Ν. Κυριάκου
Μ. Πούφος
Γ. Πέτρου

Εμπόριο:
1. Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου
2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής
3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
4. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου
5. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών
6. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
7. Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου
8. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου
9. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
10. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου
11. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Μεταπωλητών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
12. Σύνδεσμος Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών
13. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών
14. Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής
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Γ. Ανηλιάδης
Α. Περικλέους
Δ. Λαπαθιώτης
Αλ. Λίλλητος
Μ. Χ’’Γιάννης
Μιχ. Κυθρεώτης
Α. Χρίστου
Δ. Δημάδης
Ο. Θεοδούλου
Β. Πετρίδης
Δ. Θεοχάρους
Χ. Πετούσης
Π. Αγρότης
Α. Αγαθοκλέους

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και Προέδροι
15. Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών
16. Σύνδεσμος Προμηθευτών Αδασμολόγητων Ειδών Κύπρου
17. Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης
18. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου
19. Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου

Γ. Παπάς
Ρ. Λυσιώτης
Ζ. Μαρκίδης
Αυγ. Ποταμίτης
Φ. Νεοφύτου

Υπηρεσίες:
1. Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI Τμήμα Κύπρου)
2. Επιμελητήριο Νέων Κύπρου
3. Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου
4. Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών
5. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ
6. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
7. Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως
8. Κυπριακός Σύνδεσμος Διοργανωτών Συνεδρίων & Τουρισμού Κινήτρων
9. Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας
10. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας
11. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
12. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ)
13. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων
14. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως
15. Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας
16. Κυπριακός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών
17. Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνικών Κλιματισμού & Ψύξης Οχημάτων
18. Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων
19. Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών & Διαμεταφορέων
20. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας
21. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων
22. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων
23. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων
24. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών
25. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων
26. Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων
27. Παγκύπριος Σύνδεσμος Τεχνιτών Υγραεριοκίνησης
28. Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού
29. Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου
30. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
31. Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου
32. Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
33. Σύνδεσμος Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου
34. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου
35. Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών
36. Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου
37. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
38. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου
39. Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού
40. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου
41. Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου
42. Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων
43. Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου
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I. Αντωνίου
Λίzα Πιερίδου
Μ. Κωνσταντίνου
Γ. Μούσκας
Κικούλα Κότσαπα
Eugen Adami
Α. Μελετίου
Χρ. Σιάϊλου
Χ. Κυριακίδης
Γ. Αργυρού
Αννα Σωφρονίου
Π. Φιλίμης
Γ. Μουσκίδης
Σ. Σπύρου
Γ. Ταβέλης
Χριστοφίδης
Λ. Αγαπίου
Α. Βαρωσιώτης
Α. Πεκρής
Γ. Στυλιανού
Μαρία Χουβαρτά
Β. Κοιλάνης
K/νος Τελεβάντος
Μ. Αλεξάνδρου
Χ. Λοϊζίδης
Στ. Παρπούτης
Α. Πολυκάρου
Α. Χαριλάου
Βάκια Ιωαννίδου
Άρτεμις Παντελίδου
Στ. Λεπτός
Στ. Αναστασιάδης
Θ. Σαββίδης
K. Zimarin
Ν. Αγαπίου
Δ. Βάκης
Λ. Λοϊζου
Γ. Μιχαηλίδης
Νικόλας Φιλίππου
Κ. Αθηνοδώρου
Ν. Μιχαηλάς
Α. Τηλλυρής

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 - 2015

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και Προέδροι
44. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου
45. Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου
46. Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου
47. Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης
48. Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου
49. Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό
50. Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων
51. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου
52. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου
53. Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου
54. Σύνδεσμος Σχεδιαστών Μόδας Κύπρου
55. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου
56. Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου
57. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
58. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου

Γ. Γαβριήλ
Σ. Αδαμίδης
Ν. Νικολάου
Α. Θεοδούλου
Μ. Κυναιγείρου
Μαριάννα Τροκκούδη
Α. Δημητριάδης
Χρ. Παπαβασιλείου
Ι. Πέτρου
κα Π. Χ’’Δημητρίου
Π. Παντελή
Ντ. Κάκκουρας
Π. Χριστοδούλου
Γ. Γεωργίου
Π. Γεωργιάδης

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1. Κυπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
2. Κυπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
3. Κυπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
4. Κυπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
5. Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
6. Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
7. Κυπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
8. Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
9. Κυπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
10. Κυπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
11. Κυπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
12. Κυπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
13. Κυπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
14. Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
15. Κυπρό-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
16. Κυπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
17. Κυπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
18. Κύπρο-Κουβέιτ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
19. Κυπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
20. Κυπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών
21. Κυπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
22. Κυπρο-Νότιος Αφρική Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
23. Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
24.Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
25 Κυπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
26 Κυπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
27 Κυπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
28 Κυπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
29 Κυπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
30 Κυπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
31 Κυπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
32 Κυπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
33 Κυπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
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Α. Χριστοφίδης
Γ. Φλούρος
Ν. Κυριακίδης
Ξ. Ξενόπουλος
Ανδρούλλα Πήττα
Α. Κασιουρής
Γ. Μιχαηλίδης
Ι.Ιωσήφ
Χρ. Χριστοφόρου
Μ. Ανδρέου
Μ. Γρηγοριάδης
Μ. Κλείτου
Χρ. Παπαβασιλείου
Τζ. Χατζηχάννας
Μιχ. Αντωνιάδης
Μ. Παναγίδης
Π. Καουρής
Δ. Τσίγγης
L. Benﬁeld
Αντ. Χατζηρούσος
Γ. Λοΐζου
Μαρία Ζαβού
Γ. Παπαναστασίου
Δ. Βάκης
Μ. Μιχαήλ
Σηλια Πουργούρα
Κ. Ερωτοκρίτου
Eυγ.Ευγενίου
Κλ. Αλεξάνδρου
P. Ceder
Αγγ. Γρηγοριάδης
Χρ. Βενιαμίν
Β. Λοΐζου

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί που μετέχει το ΚΕΒΕ
Υπουργείο Οικονομικών
1. Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Δείκτη Λιανικών Τιμών
3. Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΕΤΣΥ)
4. Στατιστικό Συμβούλιο
5. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού
Πλαισίου

11. Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας σε
όλες τις πόλεις
12. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
13. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες
14. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών
15. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των
Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
16. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση & την Επαγγελματική Εκπαίδευση
17. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για Ωράρια λειτουργίας
καταστημάτων στις Τουριστικές Περιοχές
18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
19. Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
22. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων
23. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
24. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
25. Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικής Ανάπτυξης
2. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
3. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας
(ΚΟΠΠ)
4. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από
Πολύτιμα Μέταλλα
5. Επιτροπή Επιλογής Βραβείου Εξαγωγών
6. Τεχνικές Επιτροπές του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και
Ελέγχου Ποιότητας για την Ετοιμασία Κυπριακών Προτύπων για
Διάφορα Αγαθά
7. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών
8. Τεχνική Επιτροπή για θέματα Υψηλής Τεχνολογίας
9. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)
10. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας
Πιστοποίησης ΚΕΠ
11. Επιτροπή Παρακολούθησης για Δημιουργία στη Κύπρο Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου
12. Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον
Τουρισμό
13. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
14. Εκπροσώπηση σε Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωση που ασχολούνται με τον καθορισμό της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής
15. Τεχνική Επιτροπή Επενδύσεων

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΤΕ
3. Συμβουλευτικό Σώμα Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
4. Συμβουλευτικό Σώμα Μεταλυκεικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
Υπουργείο Υγείας
1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ)
2. Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων
3. Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διατροφή
4. Συμβούλιο Τροφίμων

Υπουργείο Εσωτερικών
1. Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
2. Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
4. Συμβούλιο Παραγωγικότητας
5. Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
6. Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών
7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ)
10. Συμβούλιο Μαθητείας-Επαρχιακές Επιτροπές Μαθητείας

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
1. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Παγκύπριο Συμβούλιο Περιβάλλοντος
2. Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
3. Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων
4. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Γεωργικής Έκθεσης
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Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί που μετέχει το ΚΕΒΕ
5. Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών
6. Eθνική Επιτροπή για Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ
7. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
(ΣΕΔΑΣ)
8. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων
9. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
10. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος
(ΣΕΑΟΣ)
11. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις
12. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων
13. Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF)

9. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή) τα
οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
10. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας
11. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Tech – SME Partnering για προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων
12. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δια βίου Μάθησης
13. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού
3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας
4. Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος

Ανεξάρτητες Επιτροπές
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής
Ενέργειας
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ενέργειας
3. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
4. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα αειφόρου κατασκευής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
5. Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου
Επίτευξης του Στόχου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-ΑΠΕ
6. Συμβουλευτικό Σώμα Τυποποίησης στον Τομέα των Υπηρεσιών
SEN/SAGS
7. Εθνική Επιτροπή Πληρωμών

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης
1. Τεχνική Επιτροπή Συμφωνιών για Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων
2. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος (RISC) για την Καινοτομία
3. Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού
4. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 2
που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
5. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 3
που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
6. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της Αλιείας
που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
7. Επιτροπή Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
Equal που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ε.Ε.
8. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg III/A
Ελλάδα – Κύπρος

Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3. Συμβουλευτική Επιτροπή για ασφάλεια και υγεία στους χώρους
εργασίας
4. Συμβουλευτική Επιτροπή για την ελεύθερη διακίνηση εργατών
5. Συμβουλευτικό Σώμα Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης
6. Φορέας για τη δια Βίου Μάθηση
7. Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση της Επιτροπής της ΕΕ για τον Κοινωνικό Διάλογο
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