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Έντονες ανησυχίες ΚΕΒΕ για την οικονομία

Χωρίς ανάπτυξη δεν
έρχεται η ανάκαμψη
Την έντονη ανησυχία του
για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η οικονομία,
εκφράζει το ΚΕΒΕ. Όπως
αναφέρει, η οικονομία μας
σήμερα χαρακτηρίζεται από
στασιμότητα, έλλειψη ρευστότητας, ανεργία και πολλά άλλα προβλήματα. Για
να ξεπεραστούν όλα αυτά,
επισημαίνει το ΚΕΒΕ, θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση και
η Βουλή να προχωρήσουν
στην προώθηση των μέτρων
ανάπτυξης.
Χωρίς ανάπτυξη, τονίζει το
ΚΕΒΕ, δεν πρόκειται να επέλθει η απαραίτητη ανάκαμψη
που θα οδηγήσει σε αλλαγή
του κλίματος στην οικονομία.
Στα ίδια πλαίσια το ΚΕΒΕ
ξεκαθαρίζει ότι αν επιμένουμε στην πολιτική των νέων
φορολογιών δεν πρόκειται
να βοηθήσουμε την οικονο-
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Το Πρόγραμμα Σταθερότητας μέχρι το 2015
∆ύσκολη περίοδο μέχρι το 2015 προβλέπει το
Υπουργείο Οικονομικών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που παρουσίασε στη Συμβουλευτική Οικονομική
Επιτροπή. Το υπουργείο εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα την

μία να ξεφύγει από το σημερινό τέλμα. Ακόμα το ΚΕΒΕ ζητά
από την κυβέρνηση να προχωρήσει με το διάλογο που
αφορά την ΑΤΑ γιατί τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται.
Το ΚΕΒΕ δηλώνει έτοιμο

επόμενη τριετία και πως η ανεργία θα σταθεροποιηθεί
σε επίπεδα κοντά στο 8,5-9,5%.
Το υπουργείο αισιοδοξεί πάντως ότι θα καταφέρει να
περιορίσει το έλλειμμα και να το εξαλείψει μέχρι το 2014,

να εκφράσει συγκεκριμένες
απόψεις για την ΑΤΑ, ενώ για
το θέμα των μέτρων ανάπτυξης έχει υποβάλει γραπτώς
τις απόψεις του στην κυβέρνηση.
Τέλος το ΚΕΒΕ τονίζει ότι τα

Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την
εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων
Το Τμήμα Εργασίας, ως
αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση
σε επιχειρηματίες/εργοδότες
για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την
εργοδότηση των μακροχρόνια
ανέργων και των νέων». Το
Σχέδιο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή
Δημοκρατία στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική
Συνοχή» 2007-2013, κάτω
από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική
Συνοχή».
Ο προϋπολογισμός του
Σχεδίου είναι €8.000.000.
Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη
ατόμων που : α) Είναι ηλικί-
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ας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους
τελευταίους 3 συνεχόμενους
μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία
Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
πάνω από 7 συνεχόμενους
μήνες κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που
διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης
Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
πάνω από 5 συνεχόμενους
μήνες, και προέρχονται από
τη Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον
ίδιο τομέα.
Παρέχεται οικονομική βο-

ήθεια προς τον εργοδότη,
ύψους 50% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτουμένου
με μέγιστο ποσό €7.000 κατ’
άτομο που προσλαμβάνεται,
ως μέρος του μισθολογικού
κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης
και εφ΄όσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον
12 μήνες. Η επιχορήγηση
για εργοδότες που ανήκουν
στην οικοδομική βιομηχανία
θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό
€8.000 για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του
εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου
για τέσσερις (4) μήνες χωρίς
επιχορήγηση.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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μέλη του ζητούν από την πολιτεία επιτακτικά την άμεση
προώθηση των μέτρων ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν τις πολλές
δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση.

διαβάστε
Τα θερινά ωράρια
στις τουριστικές
περιοχές
ΣΕΛΙ∆Α 6

Παράταση
μέχρι 31/10/12
του Νόμου για
Διακανονισμό
Φορολογικών
Οφειλών
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Αποφυγή διπλής
φορολογίας
Κύπρου με
Πολωνία
ΣΕΛΙ∆Α12

Στην αντιμετώπιση της
ανερχόμενης ανεργίας
επικεντρώνονται
οι δραστηριότητες
της ΑνΑΔ
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Η κοινή προσπάθεια του ΚΕΒΕ και
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προβολή της
Κύπρου σαν ένα αξιόλογο Κέντρων
Υπηρεσιών συνεχίστηκε με τη διοργάνωση Φόρουμ στο Αμβούργο.
Η όλη διοργάνωση έγινε με τη στήριξη του επιχειρηματικού Συνδέσμου
Κύπρου-Γερμανίας που ανήκει στη
δύναμη του ΚΕΒΕ και του Εμπορικού
Κέντρου της Κύπρου στο Βερολίνο
και με τη βοήθεια του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου.
Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και έδωσε την ευκαιρία σε Γερμανούς επιχειρηματίες να

10.000

ενημερωθούν για τις ευκαιρίες επενδύσεων στον τόπο μας καθώς και για
τις ευκαιρίες για συνεργασίες μεταξύ
του επιχειρηματικού κόσμου.
Η συμμετοχή Γερμανών δικηγόρων, λογιστών και άλλων επιχειρηματιών στο φόρουμ κατέδειξε το
ενδιαφέρον για ανάπτυξη συνεργασιών με την Κύπρο και επέκταση των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω της Κύπρου προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της
υπόλοιπης Ευρώπης.
Οι παρουσιάσεις περιλάμβαναν
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το
Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου για

τους ξένους επενδυτές, τις διαδικασίες για ίδρυση κυπριακών εταιρειών,
τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στην εγγραφή πλοίων με κυπριακή σημαία, και τις ευκαιρίες για
επενδύσεις που προσφέρονται στην
Κύπρο τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στα πλαίσια του φόρουμ απευθύνθηκε πρόσκληση στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου για
πραγματοποίηση επίσκεψης Γερμανών επιχειρηματιών στην Κύπρο και
στα πλαίσια αυτά θα συνεχισθούν οι
επαφές.

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
αναγνώσ

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

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

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Αναζήτηση πληροφοριών
Αν θέλετε να λαμβάνετε ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Enterprise Europe Network,
εγγραφείτε τώρα συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, για να καθορίσετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.
Γεωργία & Αλιεία
Εταιρικό Δίκαιο
Καταναλωτική Πολιτική
Τελωνεία & Φορολογία
Ενέργεια
Επιχειρηματικότητα & Πολιτική για τις ΜΜΕ
Ευρώ
Υγεία & Ασφάλεια
Διεθνοποίηση & Επιχειρηματική Συνεργασία

Δημόσιες Συμβάσεις & Προσφορές
Δικαίωμα Εγκατάστασης & Παροχής Υπηρεσιών
Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα
Τουρισμός
Προγράμματα Συνεργασίας
& Αναπτυξιακής Ενίσχυσης
Ανταγωνισμός
Πολιτισμός & Μέσα Ενημέρωσης
Οικονομικές & Νομισματικές Υποθέσεις

Διεύρυνση
Περιβάλλον
Ελεύθερη Διακίνηση Εμπορευμάτων
Γενικά & Θεσμικά Θέματα
Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση
Έρευνα & Ανάπτυξη, Καινοτομία
Kοινωνική Πολιτική & Απασχόληση
Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση
Μεταφορές

Τα πιο κάτω θέματα: Πληροφορίες Αγοράς (Στατιστικές, Μελέτες), Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Αναζήτησης Συνεργατών, χρειάζονται εξειδικευμένη
υποστήριξη και παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (τηλ: 22889752/ 49).
Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: ................................................................................................................................................................................................................
Όνομα Υπευθύνου: ....................................................................................................................................................................................................................................
∆ραστηριότητα Εταιρείας: .........................................................................................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Τηλ.: .........................................................................
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Το Πρόγραμμα Σταθερότητας μέχρι το 2015
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

παρά τις συνθήκες αναιμικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα υποβληθεί στην ΕΕ μέχρι τέλος
Απριλίου και το οποίο καλύπτει την περίοδο
2012-2015, το δημοσιονομικό έλλειμμα από
6,4% το 2011 αναμένεται να περιοριστεί στο
2,7% φέτος και στο 0,5% το 2013.
Τα έτη 2014 και 2015, αναμένεται ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Το
υπουργείο τονίζει ότι θα παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις και εάν χρειαστεί θα προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων από εκείνα
που ήδη εφάρμοσε. Σημειώνει το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η οικονομία λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
Σημειώνει επίσης τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται το Σύμφωνο Σταθερότητας σε ότι
αφορά την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
μέχρι το 2014. Στο ΠΣ αποφεύγεται πάντως η
αναφορά σε νέα μέτρα και δεν ξεκαθαρίζεται
πως θα επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι χωρίς επιστροφή της οικονομίας σε ταχύρρυθμη
ανάπτυξη. Αισιόδοξο είναι το Υπουργείο και
για το χρέος, που αναμένεται φέτος να αυξηθεί στο 72,1% του ΑΕΠ από 71,6% το 2011
ενώ το 2013 να μειωθεί στο 70,2%. Το χρέος
αναμένεται να παραμείνει πάνω από το 60%
του ΑΕΠ και για τη διετία 2014-2015. Μείωση
προβλέπεται και για το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών φέτος στο 7,5% από 8,5% πέρσι,
για το 2013 στο 6,5%, για το 2014 στο 5,5% και
το 2015 στο 5%.
Όσον αφορά την πορεία της οικονομίας,
αναμένεται συρρίκνωση 0,5% φέτος ενώ για
το 2013 αναμένεται ανάπτυξη 0,5%. Για τα έτη

∆εν μειώνεται η ανεργία χωρίς ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
Σταδιακά θα έρθει η άμβλυνση του προβλήματος στην αγορά
εργασίας εκτιμά ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, αναφέροντας παράλληλα ότι ''χωρίς ανάπτυξη, δεν μπορούμε να
ελπίζουμε σε μείωση της ανεργίας και σε εργοδότηση
των νέων''. Τελώντας τα εγκαίνια της 16ης Ετήσιας Έκθεσης Εργοδότησης που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην οποία
συμμετέχουν 48 οργανισμοί από 14 τομείς
της κυπριακής οικονομίας, ο κ. Πηλείδης είπε ότι ''λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
κρίσης, αλλά και των πολλών ανακατατάξεων
που επήλθαν στην αγορά εργασίας μας, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και δεν μπορούμε να
πούμε ότι θα δημιουργήσουμε άμεσα 30,000 νέες θέσεις εργασίας'', προσθέτοντας ότι ''πάγια θέση
του ΚΕΒΕ είναι ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη
της οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας''.
Ανέφερε ότι «το θέμα της εργοδότησης, ειδικά των νέων μας,
έχει αναχθεί σε κορυφαίο ζήτημα στις μέρες μας'' και σημείωσε ότι ''λόγω της πολύχρονης και πολύ-επίπεδης οικονομικής
κρίσης, τα δεδομένα στην αγορά εργασίας έχουν ανατραπεί
πλήρως, με αποτέλεσμα σήμερα η ανεργία να αποτελεί ένα από
2014 και 2015, η οικονομία αναμένεται να
επιταχυνθεί φθάνοντας το 1% και 1,5%, αντίστοιχα. Παραμένει ωστόσο πολύ πιο κάτω
από τα επίπεδα προ της κρίσης που έφθασαν
και το 5%. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα
μειωθεί φέτος στο 3% από 3,5% ένα έτος πριν
παραμένοντας σε ψηλά επίπεδα λόγω των νέων φορολογικών αυξήσεων καθώς και των
υψηλών ενεργειακών προϊόντων ενώ για το
2013 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο
2,2% και τη διετία 2014-2015 να παραμείνει

τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για όλα τα κράτη''. Σύμφωνα με το κ. Πηλείδη, το φαινόμενο της ανεργίας δεν είναι μόνο
ανησυχητικό, αλλά και επικίνδυνο, αφού έκτος των οικονομικών επιπτώσεων προκαλεί και κοινωνικές αναταράξεις
που κλονίζουν τις ισορροπίες και τον ιστό της κοινωνίας μας. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε
επίσης στη συμβολή των Επιμελητηρίων τόσο
στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, ώστε να
βοηθηθεί η οικονομία να εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του
ΚΕΒΕ, η ∆ιευθύντρια Γραφείου Φοιτητικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Ελένη Μαρκαντώνη είπε ότι ''πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία 26
εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020
για την αντιμετώπιση της ανεργίας'', προσθέτοντας ότι ''φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως εάν η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση της ΕΕ δημιουργήσει μια θέση εργασίας, τότε
ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί». Ανέφερε, επίσης, ότι τα
ακαδημαϊκά Ιδρύματα του τόπου ερευνούν, αφουγκράζονται
και προσαρμόζουν τα ακαδημαϊκά τους προγράμματα στις νέες
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

στο 2%. ∆υσμενείς αναμένεται να παραμείνουν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας με
την ανεργία φέτος και του χρόνου να ανέρχεται στο 9,5% από 7,7% το 2011 και για το 2014
και 2015 να προβλέπεται μικρή μείωση στο
9% και 8,5%, αντίστοιχα.
Το ΠΣ περιλαμβάνει το μακροοικονομικό πλαίσιο, στόχους και συγκεκριμένα μέτρα
για μείωση του ελλείμματος στα πλαίσια
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος,
συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των δαπα-

νών και ανακοπή της αυξητικής πορείας του
χρέους. Τα μέτρα είναι αυτά που ψηφίστηκαν
τον Αύγουστο και το ∆εκέμβριο του 2011.
Έμφαση δίνεται στο ρυθμό ανάπτυξης, την
απασχόληση και τα υγιή δημόσια οικονομικά
ενώ επιχειρείται μείωση του υπερμεγέθους δημόσιου τομέα, άμβλυνση των στρεβλώσεων
στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ανακατανομή
των δημόσιων δαπανών προς όφελος των αναπτυξιακών και κοινωνικών και εκσυγχρονισμός
του συστήματος διαχείρισης δημοσίου χρέους.
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μικρά
Επιχειρηματική
αποστολή
στη Βιέννη
κατά την επίσκεψη
του προέδρου
της Δημοκρατίας
Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της ∆ημοκρατίας κ. ∆ημήτρη Χριστόφια
στην Αυστρία, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού και
τον Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο
Κύπρου –
Αυστρίας
διοργανώνει
επιχειρηματική
αποστολή στη Βιέννη στις 22 Μαϊου στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει Φόρουμ για προώθηση της Κύπρου
ως Κέντρο Υπηρεσιών και για ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων
Κύπρου/Αυστρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον κ. Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο τηλέφωνο:
22889890.
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Aποτελέσματα μικτών κλιμακίων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για έλεγχο της παράνομης και αδήλωτης εργασίας κατά το 2011
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έχει θέσει ανάμεσα στις προτεραιότητες του την πάταξη του φαινομένου
της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, έτσι ώστε να επικρατήσουν συνθήκες
υγιειούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργοδότες, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
συνταξιοδοτικών Ταμείων και να περιοριστεί
η ανεργία εξ΄ αιτίας της απασχόλησης αδήλωτου ή παράνομου προσωπικού. Έτσι στο
πλαίσιο αυτό, από τον Απρίλιο 2009 λειτουργούν 4 Μικτά Κλιμάκια Επιθεωρήσεων, ένα
στη Λευκωσία, ένα στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα- Αμμόχωστο και ένα στην Πάφο. Τα κλιμάκια είναι στελεχωμένα από επιθεωρητές
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και ενεργούν είτε κατόπιν
καταγγελιών είτε μετά από σχετικό προγραμματισμό.
Έχει, επίσης, εγκαθιδρυθεί η γραμμή του
πολίτη (αρ.τηλ. 77778577) στην οποία οι πολίτες μπορούν να καταγγέλουν επώνυμα ή
ακόμη και ανώνυμα περιπτώσεις παράνομης
και αδήλωτης απασχόλησης. Κατά τη περίοδο 1/1/2011 – 30/09/2011 έχουν καταγγελθεί 265 περιπτώσεις.

Κατά το 2011 επιθεωρήθηκαν από τα μικτά
κλιμάκια 2193 εργοδότες και 8017 εργοδοτούμενοι. Εντοπίστηκαν 144 αδήλωτοι εργοδότες (ποσοστό 6,57%) και 2041 αδήλωτοι
εργοδοτούμενοι (25,46%).
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 14,78%
των Ελληνοκυπρίων, το 30,64% των Κοινοτικών και το 48,15% των αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες ήσαν αδήλωτοι στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία που έχουν
συλλεγεί, προκύπτουν τα πιο κάτω:
Στην Οικοδομική Βιομηχανία από τους
1786 επιθεωρηθέντες εργοδότες/ αυτοεργοδοτούμενους, οι 122 (6,83%) και οι 1332 από
τους 4566 εργοδοτουμένους (29,17%) ήσαν
αδήλωτοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 15,13% των Ελληνοκυπρίων, το
36,34% των Κοινοτικών και το 58,28% των
αλλοδαπών ήσαν αδήλωτοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, το 48,25%
των αλλοδαπών που εντοπίστηκαν ήσαν παράνομοι. Στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία από
τους 2287 εργοδοτούμενους οι 462 (20,20%)
ήσαν αδήλωτοι. Το 16,58% των Ελληνοκυπρίων, το 23,27% των κοινοτικών και το
18,81% των αλλοδαπών ήσαν αδήλωτοι στο

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, το
14,85% των αλλοδαπών που εντοπίστηκαν
ήσαν παράνομοι.
Τέλος, στα Κέντρα Αναψυχής από τους 51
εργοδότες οι 4 (7,84%) και από τους 165 εργοδοτούμενους οι 55 (33,33%) ήσαν αδήλωτοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Από αυτούς το 7,89% των Ελληνοκυπρίων,
το 39,39% των Κοινοτικών και το 46,43% των
αλλοδαπών ήταν αδήλωτοι. Το 60,71% των
αλλοδαπών που εντοπίστηκαν ήσαν παράνομοι.
Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι θα πρέπει
να καταβληθεί ακόμη πιο μεγάλη προσπάθεια και να υπάρξει η αναγκαία συνεργασία
με τους κοινωνικούς εταίρους, για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της
αδήλωτης και της παράνομης απασχόλησης, έχοντας πάντα υπόψη τις επιπτώσεις
που είναι πέραν από οικονομικές και κοινωνικές. Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού, η μείωση της ανεργίας και η
ενδυνάμωση των Κοινωνικών Ταμείων, είναι στοιχεία απαραίτητα για να αντεπεξέλθει
η Κύπρος των πολλαπλών δυσκολιών που
έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Αποστολή του ΚΕΒΕ στη Λιβύη για προώθηση της συνεργασίας
Με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ Φειδία Πηλείδη επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΒΕ συνόδευσε Υπουργούς κατά την
επίσκεψη τους στη Λιβύη στα πλαίσια των ενεργειών για επαναδραστηριοποίηση των συνεργασιών της χώρας με την Κύπρο μετά την μεταπολίτευση.
Επισκέψεις στη Λιβύη πραγματοποίησαν στις 28-29 Απριλίου
οι Υπουργοί Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης, Υγείας ∆ρ. Σταύρος Μαλάς και εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή.
Στην 18μελή επιχειρηματική αποστολή που συνόδευσε τον
Υπουργό Εμπορίου δόθηκε έμφαση στον κατασκευαστικό τομέα,
στον οποίο η Κύπρος έχει την εμπειρία και μπορεί να εμπλακεί σε
έργα για την ανοικοδόμηση της Λιβύης ιδιαίτερα στον τομέα υπο-

δομών, οδικών έργων, σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων και οικιστικών μονάδων. Κύριος στόχος της επίσκεψης του Υπουργού
Υγείας είναι η προσέλκυση ασθενών από τη Λιβύη στην Κύπρο
για ιατρική φροντίδα και αποθεραπεία σε ιδιωτικά κέντρα υγείας
της Κύπρου, στόχος που προωθείται ενεργά και από το ΚΕΒΕ για
την ανάπτυξη της Κύπρου και ως Κέντρο Ιατρικών Υπηρεσιών.
Στις διάφορες επαφές με τους Λίβυους αξιωματούχους συζητήθηκαν εκτενώς πρακτικοί τρόποι για την περαιτέρω ανάπτυξη των
διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβύης σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων, όπως η ενέργεια, το εμπόριο, η μεταποίηση, η υγεία και ο
τουρισμός. Παράλληλα ανταλλάγηκαν απόψεις σχετικά με τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη Λιβύη.

Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

ανάληψη εργασίας από άτομα με τα
πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο
έχουν εργοδότες που:
α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν,
για ενθάρρυνση της εργοδότησης
του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο
άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί
το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης
στον ίδιο εργοδότη.
β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας
από 15 ετών και άνω, που είναι
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλ-

λου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης
χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα
στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην
αγορά εργασίας στην Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να
έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στην Δημοκρατία
για πέντε τουλάχιστον χρόνια.
γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα
με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της
δυνατότητας απασχόλησης στην
αγορά εργασίας.
δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά
την ημερομηνία προκήρυξης της
πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο.
Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι
ακόλουθοι:

α) Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα
εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους.
β) Αυτοεργοδοτούμενοι (ως εργοδοτούμενοι/εργαζόμενοι).
γ) Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα
εργοδοτήσουν άτομα που είναι
σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου,
δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
με τον εργοδότη . Ο όρος αυτός
δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
δ) Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα
εργοδοτήσουν άτομα που είναι
σύζυγοι ή συνδέονται με α' ή β'
βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο
όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl
Αιτήσεις μπορούν να υποβλη-

θούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Εργασίας, και να παραδοθούν μέχρι και Πέμπτη 31η Μαΐου 2012, με
απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας
και στο Τοπικό Γραφείο της Ελέυθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την
λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
την Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του
επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

6

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Τα θερινά ωράρια λειτουργίας καταστημάτων
σε τουριστικές περιοχές και ζώνες
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27
των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων
και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2011 (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 69(Ι) του
2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων, για κάθε επαρχία, Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε ∆ιατάγματα αναφορικά με τον
καθορισμό της τουριστικής περιόδου των τουριστικών
περιοχών/ζωνών και των ωραρίων λειτουργίας και των
αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.
Η περίοδος εφαρμογής του ωραρίου λειτουργίας των
τουριστικών καταστημάτων θα αρχίσει την 1η Απριλίου
2012 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2012. Για την επαρχία Λευκωσίας η περίοδος θα παραταθεί μέχρι και τις 15
Νοεμβρίου 2012. Κατά τις εν λόγω περιόδους, σε όλες
τις επαρχίες θα πρέπει να τηρούνται ως αργίες η Κυριακή και η ∆ευτέρα του Πάσχα και η 1η Μαΐου, ενώ στην
επαρχία Λευκωσίας, επιπρόσθετα, θα είναι αργίες και η
∆ευτέρα του Αγίου Πνεύματος και η 15η Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά στις τουριστικές περιοχές/ζώνες και το
ωράριο λειτουργίας, ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι
ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ κατά το 2011. Για την Κυριακή υπάρχει διαφοροποίηση για την επαρχία Λεμεσού,
όπου τα καταστήματα κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο θα είναι κλειστά κατά την ημέρα αυτή. Τέλος,
στην επαρχία Αμμοχώστου το καθορισμένο ωράριο λει-

τουργίας της Κυριακής με παράταση τόσο ως προς την
έναρξη όσο και ως προς τη λήξη του ωραρίου θα εφαρμόζεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Τονίζεται ότι οι διατάξεις των ∆ιαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως
αυτοί ρυθμίζονται από τον Νόμο, τις οικείες συλλογικές
συμβάσεις ή/και την πρακτική.
Σύμφωνα με τον Νόμο το ημερήσιο ωράριο των
υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες και
η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο ώρες
ημερησίως και τις οκτώ, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον στη
βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1.5 για τις υπόλοιπες ημέρες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο
των ∆ιαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

Δυσμενής διάκριση για τη Λεμεσό το τουριστικό ωράριο
Προκαλεί μεγάλες ζημιές στις επιχειρήσεις
Αισθήματα απογοήτευσης και πικρίας
προκάλεσε στον επιχειρηματικό κόσμο
η απόφαση της Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Τουριστικό Ωράριο της Λεμεσού. ∆υστυχώς, κι
αυτή τη χρονιά τα καταστήματα στις τουριστικές περιοχές της Λεμεσού παραμένουν κλειστά για τρεις ολόκληρους μήνες,
δηλαδή Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ σε
όλες τις άλλες πόλεις, στην Αγία Νάπα και
Πρωταρά τα καταστήματα είναι ανοικτά
την ίδια περίοδο. Αυτό συνιστά δυσμενή
διάκριση για τη μείζονα Λεμεσό, που κατά γενική ομολογία είναι η πρώτη τουριστική πόλη της Κύπρου και επιπρόσθετα
δέχεται τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση
από μεγάλο αριθμό κρουαζιεροπλοίων.
Η απόφαση αυτή θέτει ολόκληρη την
τουριστική περιοχή της Λεμεσού σε δεύτερη μοίρα και προκαλεί μεγάλες οικονομικές ζημιές στους καταστηματάρχες,
μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι επέν-

δυσαν μεγάλα ποσά για να λειτουργούν
καταστήματα στις τουριστικές περιοχές, όπως είχε δικαίωμα να κάνει ο κάθε
επιχειρηματίας. Το ποιες περιοχές θεωρούνται τουριστικές καθορίζεται από τη
νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι πρέπει
να υπάρχει σταθερή και πυκνή διακίνηση
τουριστών, συγκεντρωμένα ξενοδοχεία
και τουριστικά καταλύματα ή/και κέντρα
αναψυχής ή/και τουριστικές εγκαταστάσεις ή/και αρχαιολογικοί χώροι.
Η περιοχή της μείζονος Λεμεσού, για
την οποία η κυρία Υπουργός αποφάσισε για τρεις μήνες να μη λειτουργούν τα
καταστήματα τις Κυριακές, εν αντιθέσει
με τις άλλες πόλεις, πληροί τους όρους
της νομοθεσίας και για κανένα λόγο δεν
θα έπρεπε να ισχύει κάτι διαφορετικό.
Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές μόνο συμβουλευτικό ρόλο έχουν και με κανένα
τρόπο δεν μπορούν να αναιρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι φέτος
ούτε οι εισηγήσεις της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Λεμεσού δικαιολογούν την
απόφαση της κυρίας Υπουργού, αφού
τόσο η ΣΕΚ όσο και ∆ημαρχεία της μείζονος Λεμεσού έχουν διαφοροποιήσει
τη στάση τους σε σχέση με την περσινή
χρονιά. Είναι, εξάλλου, σε όλους τους ενδιαφερόμενους γνωστό ότι το κλείσιμο
των καταστημάτων οφείλεται σε μια μικρή ομάδα καταστηματαρχών – μελών
της ΠΟΒΕΚ που κρατούν διαχρονικά μια
αναχρονιστική στάση και βρίσκουν τρόπο να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Να
σημειωθεί ότι η ίδια Οργάνωση, η ΠΟΒΕΚ όπως και η ΠΕΟ, σε όλες τις άλλες
πόλεις και τουριστικές περιοχές υποστήριξε τα καταστήματα να μένουν ανοικτά
τις Κυριακές για όλη την περίοδο, δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο,
ενώ για τη Λευκωσία υποστηρίζει, και πολύ σωστά, τα καταστήματα στην εντός

Λήγει η προθεσμία για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων στη χρήση χημικών ουσιών
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια Αρχή της Κύπρου για
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH),
πληροφορεί τους Κύπριους επαγγελματίες εισαγωγείς ή χρήστες χημικών ουσιών ότι η 31η Μαΐου 2012
είναι η τελευταία προθεσμία για την
εκπλήρωση των ακόλουθων υποχρεώσεων που προκύπτουν από
τον Κανονισμό REACH:
(α) Ενημέρωση των προμηθευτών τους για οποιεσδήποτε μη
προβλεπόμενες από τα ∆ελτία ∆εδομένων Ασφαλείας (∆∆Α) χρήσεις των χημικών ουσιών που τους

προμηθεύουν σε ποσότητα ίση ή
μεγαλύτερη του ενός τόνου ανά
έτος. Είναι σημαντικό να ενημερωθεί γραπτώς ο προμηθευτής για
τις συνθήκες και τις επαγγελματικές χρήσεις της χημικής ουσίας έτσι
ώστε να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές στα διευρυμένα
∆∆Α και στα Σενάρια Έκθεσης και
κατά την ετοιμασία της Αξιολόγησης Χημικής Ασφάλειας της χημικής ουσίας.
(β) Υποβολή εκπρόθεσμων προκαταχωρίσεων για χημικές ουσίες
που εισάγονται ή παράγονται ανά
εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο σε πο-

σότητες ίσες ή μεγαλύτερες των 100
τόνων ανά έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες
ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τις
αρμόδιες λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 ή 22405611.
Σημειώνεται επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli,
παρέχεται ενημερωτικό υλικό για
τον Κανονισμό REACH και για τις
υποχρεώσεις που επιβάλλει στους
παραγωγούς, εισαγωγείς και χρήστες χημικών προϊόντων.

των τειχών πόλη να είναι ολόχρονα ανοικτά. Παραδόξως για τη Λεμεσό υποστηρίζει τα αντίθετα, αν και, αρχικά, είχε και η
ΠΟΒΕΚ συμφωνήσει να μένουν ανοικτά
τα καταστήματα.
Αποτελεί πάγια θέση της ΟΕΒ και του
ΚΕΒΕ ότι ολόκληρη η Κύπρος είναι τουριστική και θα πρέπει, όπως συμβαίνει σε
όλες τις άλλες τουριστικές χώρες, τα καταστήματα να λειτουργούν με ευέλικτο
ωράριο, για να εξυπηρετούν τους ξένους
επισκέπτες και να αφήνεται στους ίδιους
τους καταστηματάρχες να καθορίζουν
τις ώρες λειτουργίας τους, ανάλογα με τη
φύση της εργασίας του καθενός.
Ιδιαίτερα φέτος με την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση θα έπρεπε η Κυβέρνηση
να υιοθετήσει ένα πιο ελεύθερο ωράριο
που θα συνέβαλλε στην αναζωογόνηση
της αγοράς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που
μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κόστος, χωρίς επιπρόσθετες επενδύσεις και δανεισμό, θα έχει άμεσα και πρακτικά θετικά
αποτελέσματα για το λιανικό εμπόριο και
την οικονομία, και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα οι περιορισμοί αυξάνουν την ανεργία, περιορίζουν
τα έσοδα του Κράτους και τα εισοδήματα από τον τουρισμό, και μειώνουν τα
εισοδήματα των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων. Σοβαρή επίδραση στις
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα έχει
επίσης η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού των εργαζομένων. Είναι
μια άκαιρη και λανθασμένη απόφαση,
που θα αυξήσει τα μεγάλα προβλήματα
της οικονομικής κρίσης.
Με κοινή δήλωσή τους το ΚΕΒΕ και η
ΟΕΒ καλούν την αξιότιμη κυρία Υπουργό
Εργασίας, να επανεξετάσει το θέμα και να
διαφοροποιήσει το ∆ιάταγμά της ούτως
ώστε να επικρατεί σ’ ολόκληρη την Κύπρο ένα ομοιόμορφο τουριστικό ωράριο
λειτουργίας των καταστημάτων.
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Νόμος Περί Εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση
(Απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) βασικές πρόνοιες
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση» σημαίνει τον εργοδοτούμενο του οποίου οι ώρες απασχόλησης, υπολογιζόμενες
σε εβδομαδιαία βάση ή κατά μέσο όρο για
μια περίοδο απασχόλησης ενός έτους, είναι
λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας
ενός συγκρίσιμου εργοδοτούμενου με πλήρη απασχόληση.
«Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη
απασχόληση» σημαίνει τον εργοδοτούμενο
ο οποίος εργάζεται στην ίδια επιχείρηση, έχει
την ίδια μορφή σύμβασης ή σχέσης απασχόλησης και εκτελεί τα ίδια ή παρόμοια καθήκοντα όπως και ο εργοδοτούμενος με μερική
απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη και άλλων παραγόντων, όπως ή αρχαιότητα, ή τα
προσόντα και η ειδίκευση.
«Αρχή της αναλογικότητας» σημαίνει ότι
όπου ένας συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με
πλήρη απασχόληση λαμβάνει ή δικαιούται
να λαμβάνει μισθό ή οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα, ο εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση θα λαμβάνει ή θα δικαιούται να λαμβάνει τέτοιο μέρος του μισθού ή των άλλων
ωφελημάτων κατ΄αναλογία προς τον αριθμό
των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του αντίστοιχου συγκρίσιμου εργοδοτούμενου με
πλήρη απασχόληση.
II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
α. Η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των
εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση
και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας
με μερική απασχόληση.
β. Η προώθηση της εργασίας με μερική απασχόληση σε εθελοντική βάση και η συμβολή στην ευέλικτη οργάνωση του χρόνου
εργασίας, κατά τρόπο που θα λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες των εργοδοτών και των
εργοδοτουμένων.
Β. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους
τους εργοδοτούμενους με μερική απασχόληση, ενώ δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου:
α. Εργοδοτούμενοι με μερική απασχόληση οι
οποίοι εργάζονται σε ευκαιριακή βάση
Εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση, ο
οποίος εργάζεται σε ευκαιριακή βάση, σημαίνει τον εργοδοτούμενο του οποίου
(i) η συνολική διάρκεια απασχόλησης, στον
ίδιο εργοδότη, δεν υπερβαίνει τις οκτώ
βδομάδες ανά ημερολογιακό έτος, με μέγιστη συνεχόμενη διάρκεια σε κάθε περίπτωση, τρεις βδομάδες, ή

(i) η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης του δεν υπερβαίνει τις πέντε
ώρες τη βδομάδα.
β. Εργοδοτούμενοι με πλήρη απασχόληση
επηρεάζονται από μερική ανεργία, δηλαδή
λόγω προσωρινής μείωσης των κανονικών
ωρών εργασίας τους για οικονομικούς, τεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους.
III. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με
αναφορά στην εκάστοτε εφαρμοστέα
συλλογική σύμβαση, ή όπου δεν υπάρχει,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
συλλογικές συμβάσεις, ή πρακτική.
β. Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης του
εργοδοτούμενου με μερική απασχόληση δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές
από αυτές του εργοδοτούμενου με πλήρη
απασχόληση για τον λόγο και μόνο ότι ο
πρώτος εργάζεται με μερική απασχόληση,
εκτός και αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
γ. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η
αρχή της αναλογικότητας.
δ. Εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους, ο Υπουργός Εργασίας, ύστερα από
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις και πρακτική και / ή οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν,
όπου κρίνεται αναγκαίο, να εξαρτούν την
πρόσβαση σε συγκεκριμένες συνθήκες
απασχόλησης από την περίοδο προϋπηρεσίας, το χρόνο που έχει εργαστεί και τα
προσόντα με βάσει τα οποία καθορίζονται
τα εισοδήματα του εργοδοτούμενου.
Οι προϋποθέσεις πρόσβασης εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση σε συγκεκριμένες
συνθήκες απασχόλησης πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά, λαμβανομένης υπόψη
της αρχής της μη διάκρισης.
IV. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Α. Κάθε εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση δικαιούται σε αναλογία ισότιμων
όρων και συνθηκών απασχόλησης και
ισότιμης μεταχείρισης και απολαμβάνει
την ίδια προστασία με αυτή που παρέχεται
στους συγκρίσιμους εργοδοτούμενους με
πλήρη απασχόληση, ιδίως όσον αφορά:
α. το μισθό και τα ωφελήματα,
β. το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, (Νοείται ότι οι εισφορές και οι πληρωμές των

παροχών των εργοδοτούμενων με μερική
απασχόληση θα καθορίζονται με βάση τις
εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων)
γ. τον τερματισμό της απασχόλησης, (Νοείται ότι κάθε εργοδοτούμενος με μερική
απασχόληση, του οποίου οι ώρες απασχόλησης είναι λιγότερες από τις εκάστοτε καθοριζόμενες στους περί Τερματισμού
Απασχολήσεως Νόμους εξαιρείται)
δ. την προστασία της μητρότητας,
ε. την ετήσια άδεια με αποδοχές και αργίες
λόγω εορτών με αποδοχές,
στ. τη γονική άδεια,
ζ. την άδεια ασθενείας,
η. το δικαίωμα της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης και το δικαίωμα να
εκπροσωπεί άλλους εργοδοτούμενους,
θ. την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, και
ι. την προστασία από δυσμενή διάκριση στην
απασχόληση.
Β. Η άρνηση του εργοδοτούμενου να αποδεκτεί αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης του δεν αποτελεί από μόνη της λόγο
τερματισμού των υπηρεσιών του. Κάτι τέτοιο μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από
λόγους που μπορεί να προκύψουν από τις
λειτουργικές απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης.
V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Α. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την εθελοντική μετάβαση του εργοδοτούμενου από την πλήρη απασχόληση
στην μερική απασχόληση ή και αντίστροφα, όταν υπάρχουν κενές θέσεις στην επιχείρηση.
Β. Ο εργοδότης πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μελετά τα ακόλουθα:
α. Αιτήματα μετάβασης των εργοδοτουμένων
από εργασία πλήρους απασχόλησης σε
εργασία με μερική απασχόληση και αντιστρόφως καθώς και αιτήματα τους για την
αύξηση του χρόνου εργασίας τους εφόσον
υπάρχει ή δυνατότητα.
β Παροχή έγκαιρης ενημέρωσης για την
ύπαρξη θέσεων εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση στην επιχείρηση, προκειμένου να διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις στις θέσεις αυτές.
γ. Μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
σε εργασία με μερική απασχόληση σε όλα
τα επίπεδα της επιχείρησης καθώς επίσης
και μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εργοδοτουμένων με μερική
απασχόληση σε επαγγελματική κατάρτιση
για τη βελτίωση των δυνατοτήτων σταδιο-

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

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

δρόμησης και επαγγελματικής τους κινητικότητας.
δ. Παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης
στις οργανώσεις εκπροσώπησης των εργοδοτουμένων για τους εργοδοτουμένους με
μερική απασχόληση που απασχολούνται
στην επιχείρηση.
VI. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
α. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, μετά από διαβουλεύσεις
με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογικές
συμβάσεις και πρακτική και / ή οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργώντας στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους και μέσω των διαδικασιών που προβλέπουν οι συλλογικές
συμβάσεις, πρέπει να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να εξαλείφουν, όπου είναι
αναγκαίο, εμπόδια νομικής ή διοικητικής
φύσης που μπορεί να περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας μερικής απασχόλησης.
β. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου
ο Υπουργός Εργασίας οφείλει να καλέσει
τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις
για να εξετάσουν τις υφιστάμενες διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
και να αναθεωρήσουν και / ή να αναπροσαρμόσουν αυτές με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξαλειφθούν οιεσδήποτε πρόνοιες οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή και
/ ή τις ευκαιρίες για την εργασία μερικής
απασχόλησης.
VII. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να διορίσει
Επιθεωρητές και / ή άλλους λειτουργούς, εφόσον τους κρίνει αναγκαίους για την καλύτερη
εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται
σε χρηματική ποινή ή οποία δεν υπερβαίνει
τις δύο χιλιάδες λίρες.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Ενημέρωση
για εργασιακά
θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του εμπλοκή στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας πιστό στην
δέσμευση του να πληροφορεί και να
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των εργοδοτών και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων
για τα εργασιακά θέματα.
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Παράταση μέχρι 31/10/12 του Νόμου
για Διακανονισμό Φορολογικών Οφειλών
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΒΕ προς τον
Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Βουλής
έχει εγκριθεί παράταση εφαρμογής του Νόμου για ∆ιακανονισμό Φορολογικών Οφειλών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012, αντί τις 30 Μαρτίου 2012 όπως είχε αρχικά ψηφιστεί. Το ΚΕΒΕ ζήτησε την παράταση για να
δοθεί η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
να προχωρήσουν στον διακανονισμό τυχόν φορολογικών τους οφειλών.
Με εγκύκλιο στα μέλη το ΚΕΒΕ τα προτρέπει να δραστηριοποιηθούν άμεσα για αξιοποίηση της νέας αυτής
παράτασης.
Στα σχετικά διαβήματα του το ΚΕΒΕ είχε επισημάνει
ότι δεδομένης της παρατεταμένης δεινής οικονομικής
κατάστασης στην οποία βρίσκονται πάρα πολλές επιχειρήσεις και των πρόσθετων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην εξασφάλιση χρηματοδότησης πάρα
πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν
τις πρόνοιες της νομοθεσίας ζητούν παράταση της
ισχύος εφαρμογής του νόμου μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2012 ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξεύρουν την αναγκαία χρηματοδότηση από τις τράπεζες
για διακανονισμό των φορολογικών τους οφειλών.
Τονίστηκε ακόμη από το ΚΕΒΕ ότι η παράταση εξυπηρετεί και τα οικονομικά του κράτους αφού θα συμβάλει ώστε να εισρεύσουν πρόσθετα ποσά στα δημόσια
ταμεία βοηθώντας το κράτος να εισπράξει φορολογίες
που ούτως ή άλλως κρίθηκαν προβληματικές.
Ο νόμος του οποίου η ισχύς παρατείνεται μέχρι τις

31 Οκτωβρίου 2012 προνοεί ότι ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και τηρουμένων
των διατάξεων του περί ημερομηνίας ισχύος αναφορικά με οποιοδήποτε οφειλόμενο φόρο για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, οποιοι-

δήποτε τόκοι και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις
που απορρέουν από τους Φορολογικούς Νόμους, πέραν του πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου διαγράφονται.
Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αποτελείται από
οποιοδήποτε ποσό φόρου του βεβαιώθηκε, παρακρατήθηκε η όφειλε να έχει παρακρατηθεί στην πηγή, προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση για οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2008,
που έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή προκύπτει κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2012:
Νοείται ότι, ουδεμία απαίτηση βάση των διατάξεων
του Νόμου προκύπτει, για επιστροφή ήδη καταβληθέντων ποσών τόκων και πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων επί εξοφληθείσας φορολογικής οφειλής:
Νοείται περαιτέρω ότι, στη περίπτωση καταβολής
φορολογικών οφειλών με βάση τη φορολογική δήλωση προσώπου, για την οποία δεν έγινε βεβαίωση από το ∆ιευθυντή, εφόσον μεταγενέστερα ο ∆ιευθυντής προβεί σε βεβαίωση φόρου πέραν του ποσού
που προκύπτει με βάση τη γενόμενη δήλωση προσώπου, το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από το ∆ιευθυντή υπόκειται σε τόκους και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις έκαστου οικείου νόμου και σε τέτοια περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
Νόμου αναφορικά με το επιπρόσθετο ποσό του φόρου
που βεβαιώνεται από το ∆ιευθυντή.
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μικρά
Επενδυτική΄Εκθεση
στο Βουκουρέστι για
την ανασυγκρότηση
της Ρουμανίας
∆ιεθνή Επενδυτική ΄Εκθεση διοργανώνουν στο Βουκουρέστι το Ρουμανικό
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Τουρισμού, ο Σύνδεσμος Πόλεων
και χωριών και η οργάνωση Εργοδοτών της Ρουμανίας. Η έκθεση με τίτλο
‘’Rebuilding Romania Together’’ θα γίνει στο ξενοδοχείο Phoenicia Grand
Hotel στο Βουκουρέστι στις 23-25 Μαΐου και σ΄αυτή έχουν προσκληθεί επιχειρηματικοί οργανισμοί από όλες τις
χώρες που ενδιαφέρονται για συμμετοχή για επενδύσεις στην οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της
Ρουμανίας. Τις ευκαιρίες θα παρουσιάσουν σε εξειδικευμένα εργαστήρια
εκπρόσωποι κεντρικών και τοπικών
αρχών.
Πληροφορίες:
Mrs Adriana Radu (General Manager),
Avangarde PR Agency. Τηλ. 40-213350923, Mob.40-724044909
E-mail:comunicare@avangardegroup.
ro

Φιλοξενία δυνητικών
αγοραστών
στην ΄Εκθεση
ARTOZYMA 2012
Στην περίοδο 27-30 Σεπτεμβρίου
2012, διοργανώνεται από τη HELEXPO,
στη Θεσσαλονίκη, η 7η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής,
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και ΄Ετοιμων Προϊόντων ‘’ARTOZYMA 2012’’,
η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς του κλάδου. Η Έκθεση
παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με νέα προϊόντα και
αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργασιών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος
φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών
(Hosted Buyers Program) 2012, δίδεται
η ευκαιρία σε επιλεγμένους εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό να
πραγματοποιήσουν με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος μετακίνησης και διαμονής επιχειρηματικές συνεργασίες με τις
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς καλύπτει
δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4
ή 5 αστέρων και αεροπορικά εισιτήρια
με την Olympic Air (για τους προορισμούς που εξυπηρετούνται).
Πληροφορίες για τους όρους και
προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα
φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών στην
ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.
helexpo.gr/default.aspx?lang=elGR&loc=1@page=2066.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ισότιμους όρους για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις στον τομέα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών για
τις επιχειρήσεις της ΕΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να καταστεί η ΕΕ ικανή να
προσελκύσει τις χώρες μη μέλη της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις για το περαιτέρω άνοιγμα
των αγορών σύναψης συμβάσεων. Στόχος
της πρότασης είναι επίσης να εξασφαλίσει
τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των
επιχειρήσεων (ευρωπαϊκών και μη) όταν αυτές συμμετέχουν στην προσοδοφόρα αγορά
των δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.
Οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτουν ένα
μεγάλο μερίδιο των διεθνών εμπορικών ροών, που εκτιμάται σε 1000 δισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως. Στην ΕΕ ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων αντιπροσωπεύει έως και
19% του ΑΕΠ και αποτελεί σημαντικό μοχλό
για μια νέα προώθηση της ανάπτυξης, ιδίως
σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ είναι κατά
παράδοση πολύ ανοικτή. Ωστόσο, οι αγορές των εμπορικών μας εταίρων δεν είναι
πάντα εξίσου ανοικτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το ένα τέταρτο της παγκόσμιας
αγοράς δημοσίων συμβάσεων είναι ανοικτή στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλουν οι εμπορικοί
μας εταίροι αφορούν τομείς στους οποίους
η ΕΕ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική - όπως
ο κατασκευαστικός, οι δημόσιες μεταφορές,
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η παραγωγή
ενέργειας και ο φαρμακευτικός τομέας – με
αποτέλεσμα να μένουν «εν υπνώσει» εξαγωγές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία την οποία προτείνει η Επιτροπή σήμερα θα αυξήσει τα κίνητρα που έχουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ να
ανοίξουν τις αγορές δημοσίων συμβάσεών
τους στους υποψηφίους από την ΕΕ. Θα εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν
να ανταγωνιστούν στην εσωτερική αγορά με
ξένες εταιρείες επί ίσοις όροις. Αυτή η πρωτοβουλία θα διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τόσο στην
ΕΕ όσο και διεθνώς, θα ενισχύσει τις δυνατότητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
να λειτουργούν σε μια παγκοσμιοποιημένη
οικονομία, θα αυξήσει την απασχόληση και
θα προωθήσει την καινοτομία στην ΕΕ.
Ο Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος
αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις
Υπηρεσίες, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η ΕΕ δεν πρέπει πλέον να είναι αφελής
και στόχος της πρέπει να είναι η δικαιοσύνη
και η αμοιβαιότητα στις παγκόσμιες συναλλαγές. Η πρωτοβουλία μας βασίζεται στην
πεποίθηση της Ευρώπης ότι το άνοιγμα των
δημοσίων συμβάσεων δημιουργεί οφέλη σε

παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε
ανοικτοί για την ανάληψη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και έτοιμοι για μεγαλύτερο
άνοιγμα, υπό την μόνη όμως προϋπόθεση
ενός ισότιμου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με τους ανταγωνιστές τους. Η Επιτροπή
θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων, των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των θέσεων
απασχόλησης.»
Ο Karel De Gucht, Ευρωπαίος Επίτροπος
αρμόδιος για το Εμπόριο δήλωσε τα εξής:
«Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των συναλλαγών και ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει
να αποτελούν ουσιώδες μέρος των ανοικτών εμπορικών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι καλό για τις επιχειρήσεις, για
τους καταναλωτές και δίνει αξία στο χρήμα
του φορολογούμενου. Αυτή η πρόταση θα
αυξήσει την επιρροή που έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και
στους εταίρους της για το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων στις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες
πιθανότητες επιτυχίας στις δημόσιες συμβάσεις ξένων χωρών, δημιουργώντας έτσι θέσεις απασχόλησης.»
Η πρωτοβουλία αυτή εξασφαλίζει την
πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις
καθώς και των διμερών εμπορικών συμφωνιών. Η πρωτοβουλία διευκρινίζει τις διεθνείς
δεσμεύσεις της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές αναθέτουσες αρχές, με νομικά δεσμευτικό τρόπο.
Βασικές πτυχές της πρότασης κανονισμού
είναι οι εξής:
• Επιβεβαιώνονται τα σημαντικά επίπεδα
ανοίγματος της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.
• Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει για συμβάσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ, τον αποκλεισμό από πλευράς των αναθετουσών
αρχών της ΕΕ, των προσφορών που περιλαμβάνουν σημαντικό μέρος αλλοδαπών αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον οι
εν προκειμένω συμβάσεις δεν καλύπτονται από υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες.
• Σε περίπτωση επανειλημμένων και σοβαρών διακρίσεων εις βάρος των ευρωπαίων προμηθευτών σε χώρες μη μέλη
της ΕΕ, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή
της έναν μηχανισμό που θα της επιτρέπει να περιορίζει την πρόσβαση μιας χώρας μη μέλους της ΕΕ στην αγορά της ΕΕ,
όταν αυτή δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της άνισης
πρόσβασης στην αγορά. Στοχεύονται τυ-

χόν περιοριστικά μέτρα, για παράδειγμα
με τον αποκλεισμό προσφορών από χώρα μη μέλος της ΕΕ ή με την επιβολή επιβάρυνσης επί της τιμής.
• Τέλος, με την πρόταση αυξάνεται η διαφάνεια για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές προκειμένου να καταπολεμηθεί
ο αθέμιτος ανταγωνισμός από προμηθευτές εκτός ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά.
Γενικό πλαίσιο
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011
με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» και
στην ανακοίνωση του 2010 με τίτλο «Εμπόριο, Ανάπτυξη και Παγκόσμιες Υποθέσεις»
υπογραμμίζονται ο θεμιτός ανταγωνισμός
και η πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ως ένα από τα βασικά εργαλεία για
την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Στα συμπεράσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
σχετικά με ένα μέσο της ΕΕ για το άνοιγμα
των δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνοντας
ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να προωθεί τις
ελεύθερες, δίκαιες και ανοικτές συναλλαγές,
και προβάλλοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντά της σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και
αμοιβαίου οφέλους έναντι των μεγαλύτερων
οικονομιών του κόσμου.
Πέρυσι τον ∆εκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε συνολικό πρόγραμμα
για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ (IP/11/1580). Η σημερινή
πρωτοβουλία συμπληρώνει αυτή την εσωτερική προσπάθεια με ένα σύνολο κανόνων
για την εξωτερική διάσταση της πολιτικής
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Η ΕΕ υπήρξε κατά παράδοση ανοικτή οικονομία και υπέρμαχος του ελευθέρου
εμπορίου. Την ίδια θέση υιοθέτησε και για τις
δημόσιες συμβάσεις. Η προσέγγιση της ΕΕ
δεν υιοθετείται πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότεροι από τους σημαντικούς
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ εφαρμόζουν περιοριστικές πρακτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν διακρίσεις εις
βάρος των προμηθευτών από την ΕΕ. Η παρούσα οικονομική κρίση επέτεινε την άσκηση παρόμοιων πρακτικών.

Περαιτέρω πληροφορίες
http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/modernising_rules/
international_access/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/creatingopportunities/trade-topics/publicprocurement/
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Παγοποίηση κατώτατου μισθού στα σημερινά δεδομένα
Κάθετη είναι η θέση του ΚΕΒΕ και γενικότερα ολόκληρου του
επιχειρηματικού κόσμου στη μονομερή απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αναθεώρηση
του κατώτατου μισθού η οποία επαυξάνει τα προβλήματα για
τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται επικίνδυνα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Την αντίθεση του εξέφρασε το ΚΕΒΕ στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην
οποία συζητήθηκε το θέμα όπου επισημαίνοντας τις δυσμενείς
εξελίξεις από την αναθεώρηση στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Την ίδια αντίθεση επανάλαβε το ΚΕΒΕ με διάβημα του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, στο οποίο υπογραμμίζει

ότι η απόφαση της Υπουργού Εργασίας για την αναθεώρηση του
κατώτατου μισθού ελήφθη παρά τη δύσκολη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις.
Η απόαση αυτή της Υπουργού, προσθέτει το ΚΕΒΕ, θα έχει αρνητικές και αλυσιδωτές επιπτώσεις με αποτέλεσμα και την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.
Τονίζεται ακόμη στο διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής
ότι οι επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ διαμαρτύρονται πολύ έντονα για την απόφαση και αρκετοί δηλώνουν αδυναμία να καταβάλουν τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

12

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Διεθνές Συνέδριο των πολιτικών μηχανικών στις 9 Ιουνίου για Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας στη μελέτη και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (Επαρχιακό
Τμήμα Λευκωσίας – Κερύνειας), σε συνέχεια των δύο Συνεδρίων που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας τον Ιούνιο του 2009 και τις Εργασίες
σε Ύψος το Νοέμβριο του 2010, διοργανώνει τρίτο Συνέδριο με θέμα «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Συντονιστές
Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη και εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων», το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, του Γερμανικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων
(DGUV), καθώς και του Γερμανικού Ινστιτούτου Κοινω-

νικής Ασφάλισης και πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό Τομέα (BG BAU).
Το Συνέδριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς,
Αρχιτέκτονες και άλλες ειδικότητες Μηχανικών που εμπλέκονται στη μελέτη και υλοποίηση κατασκευαστικών έργων, εργολήπτες, καθώς και άλλους επαγγελματίες που
ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε κατασκευαστικά έργα. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις πρόνοιες της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και την καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην
Κεντρική Ευρώπη για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και
το συντονισμό των θεμάτων ασφάλειας και υγείας κατά τη
μελέτη και την εκτέλεση των έργων.
Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις διακεκριμένοι καθηγητές και άλλοι επιστήμονες από
το εξωτερικό και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν:
• Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Κατασκευών του ∆ιεθνούς Συνδέσμου Κοινωνικής Ασφάλισης του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας (VicePresident of International

Social Security Association (ISSA) – Construction
Section)
• Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών «European Federation
of Engineering Consultancy Associations (EFCA)»
• Εκπρόσωποι του ∆ιεθνούς Οργανισμού Συντονιστών
Ασφάλειας και Υγείας στις Κατασκευές «International
Safety and Health Construction Coordinators
Organisation (ISHCCO)» και
• Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (Architects Council of Europe (ACE)).
Το Πρόγραμμα και η ∆ήλωση Συμμετοχής του Συνεδρίου
θα ακολουθήσουν σύντομα
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου, κ.
Λία Στυλιανού στο τηλ 22672866, email: cyace@cytanet.
com.cy
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών του Συνεδρίου θα
δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

Πρωτόκολλο αποφυγής διπλής φορολογίας
υπέγραψαν, Κύπρος και Πολωνία
Υπογράφηκε στις 22 Μαρτίου, από
τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. Κίκη Καζαμία και τον Πρέσβη της ∆ημοκρατίας
της Πολωνίας στην Κυπριακή ∆ημοκρατία κ. Pawel Dobrowolski το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία
μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Πολωνίας
για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους πάνω
στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο, που

υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 4 Ιουνίου 1992.
Το Πρωτόκολλο προβλέπει:
• διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος για τους ναυτικούς,
• διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος για τα κεφαλαιουχικά κέρδη από τη διάθεση μετοχών,
• μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου στα μερίσματα από
10% σε 5% και 0% για συμμετοχή
τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο για περίοδο 24 μηνών,

• μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου στους τόκους από
10% σε 5% χωρίς τη συμπερίληψη
άρθρου για περιορισμό των ωφελημάτων από τη Συμφωνία,
• οι αμοιβές διευθυντών να φορολογούνται μόνο στο κράτος κατοικίας
των διευθυντών,
• κατάργηση της πίστωσης φόρου
που παραχωρεί το ένα κράτος για
φόρο που θεωρείται ότι θα είχε καταβληθεί, αλλά δεν καταβλήθηκε
λόγω φορολογικών κινήτρων στη

νομοθεσία του άλλου κράτους (tax
sparing clause),
• υιοθέτηση του νέου άρθρου για
την Ανταλλαγή Πληροφοριών του
Μοντέλου Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Το Πρωτόκολλο αποφυγής διπλής
φορολογίας αναμένεται να συμβάλει
περαιτέρω στην ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της
∆ημοκρατίας της Πολωνίας.

Aνακοίνωση του Συνδέσμου Τυροκόμων

Υποχρεωτική η απόσυρση της αίτησης κατοχύρωσης του χαλλουμιού
μετά από τις αλλαγές που έγιναν από το Υπουργείο Γεωργίας
Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην αρχική αίτηση κατοχύρωσης του Χαλλουμιού όπως αυτή
αρχικά υποβλήθηκε και δημοσιεύτηκε στην επίσημη
εφημερίδα του κράτους, χωρίς την έγκριση του Συνδέσμου, ήταν ο λόγος ο οποίος οδήγησε τα μέλη του
Συνδέσμου Τυροκόμων στην απόφαση τους για απόσυρση της αίτησης κατοχύρωσης. Η αίτηση κατοχύρωσης όπως υποβλήθηκε από τον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου στηριζόταν στο πρότυπο για το χαλλούμι
όπως αυτό εφαρμόζεται στην αγορά από το 1985 και το
οποίο προβλέπει την χρήση όλων των ειδών γάλακτος
χωρίς οποιαδήποτε ποσοστά.
Ο Σύνδεσμος είχε ενημερώσει πολλές φορές όλα
τα αρμόδια σώματα ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στον
φάκελο όπως αυτός υποβλήθηκε θα είχε πολύ αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία όσο και σε όλους

τους εμπλεκόμενους κλάδους. Επιπρόσθετα η οποιαδήποτε εφαρμογή συγκεκριμένων ποσοστών στην
παραγωγή του Χαλλουμιού θα οδηγούσε την τυροκόμηση σε μαρασμό αφού οι ποσότητες πρόβειου και αιγινού γάλακτος δεν θα μπορέσουν ποτέ να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και την προοπτική που
δίνεται μέσω μιας κατοχύρωσης σε ένα προϊόν.
Εύλογα λοιπόν στην ψεσινή Γενική Συνέλευση, την 3η
κατά σειρά στην οποία συζητήθηκε το θέμα, τέθηκαν
τα ερωτήματα:
1. Προς τι η κατοχύρωση εάν δεν θα μπορούμε να παράγουμε το προϊόν που κατοχυρώνουμε;
2. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις τόσες θέσεις
εργασίας που θα χαθούν λόγο της εποχικής λειτουργίας των τυροκομείων;
3. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την απώ-

λεια εσόδων που θα προκύψει από την μείωση στις εξαγωγές;
4. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τα προβλήματα
που θα προκύψουν από την αύξηση στην τιμή πώλησης του προϊόντος, το οποίο θα καταστεί απρόσιτο για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού;
5. Τι θα γίνει με τις ποσότητες αγελαδινού γάλακτος
που δεν θα απορροφούνται;
∆υστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις με τον πρόχειρο καθορισμό συγκεκριμένων ανέφικτων ποσοστών, και
η εκ των υστέρων ενημέρωση του Συνδέσμου για
ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, επιβεβαιώνουν για
ακόμα μια φορά τους λανθασμένους χειρισμούς του
Υπουργείου Γεωργίας, που έγιναν από την αρχή της
διαδικασίας και δεν άφησαν οποιοδήποτε περιθώριο
στο Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου.
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Συνεχίζουμε και σε αυτό το τεύχος την παρουσίαση επιχειρήσεων που πήραν το Βραβείο Εξαγωγών

EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD:
Βραβείο Εξαγωγών για τα βιομηχανικά προϊόντα
Η εταιρεία EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD ασχολείται με τη
συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή σιδηρούχων (Ferrous) και
μη σιδηρούχων (Non-ferrous) παλαιών μετάλλων. Η εταιρεία
ιδρύθηκε το 1967 και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες διεξάγονται κυρίως μέσω των τεσσάρων μονάδων συλλογής και
επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων (Scrap Yards) στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. Από το καιρό που ιδρύθηκε, η εταιρεία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη και πρωτοπορεί στην
κυπριακή αγορά, στον τομέα των υλικών ανακύκλωσης. Την τελευταία πενταετία έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις με
σκοπό να εκσυγχρονιστεί η εταιρεία, να εναρμονιστεί με τις νέες νομοθεσίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά
και να συνεισφέρει στο ευαίσθητο τομέα της ανακύκλωσης και
του περιβάλλοντος γενικότερα. Πρόσφατα λειτούργησε η υπερσύγχρονη μονάδα άλεσης αυτοκινήτων (Car Shredder Plant) της
εταιρείας στη περιοχή Μαρί, η οποία αποτελεί την πρώτη μονάδα
του είδους της στην Κύπρο.
Η εταιρεία έχει βραβευτεί 3 φορές – κατά τα οικονομικά έτη
1994, 2005 και 2010 - από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το Βραβείο Εξαγωγών (Cyprus Export Award
for Industry). Κατά το έτος 2010, οι εξαγωγές σιδηρούχων και μη
σιδηρούχων μετάλλων έφτασαν τους 47.000 τόνους και 10,000
τόνους, αντίστοιχα. Ενδεικτικά το 2011 οι εξαγωγές σιδηρούχων
μετάλλων έχουν ξεπεράσει τις 64,000 τόνους. Πέραν από τη διαχείριση των ειδών ανακύκλωσης στη Κύπρο, η εταιρεία μας διεξάγει διεθνές τριγωνικό εμπόριο με τα ίδια υλικά και έχει στενές
επαφές τόσο με βιομηχανίες ανακύκλωσης όσο και με εμπόρους
σε διάφορες χώρες από την Ευρώπη, Αφρική και Άπω Ανατολή.
Εργασίες
Οι εργασίες της εταιρείας στοχεύουν στην ανάκτηση των παλαιών και άχρηστων μετάλλων. Πιο κάτω περιγράφονται οι κύριες κατηγορίες των μεταλλικών αποβλήτων που τυγχάνουν

επεξεργασίας και οι πηγές προέλευσης τους :
• Σιδηρούχα μέταλλα – όπως παλιά αυτοκίνητα (οχήματα τέλους
κύκλου ζωής), αποκόμματα σιδήρου οικοδομής, σίδερα από
κατεδαφίσεις, παλιά μηχανήματα βιοτεχνιών
• Μη σιδηρούχα μέταλλα :
• χαλκός - όπως εναέρια και υπόγεια καλώδια ηλεκτρισμού
και τηλεπικοινωνιών, χάλκινες σωλήνες υδραυλικών συστημάτων
• μπρούντζος – όπως βρύσες, κάλυκες
• αλουμίνιο – όπως αποκόμματα προφίλ βιομηχανίας, αλουμινένιοι τσίγκοι τυπογραφείου, αλουμινένια τενεκεδάκια αναψυκτικών, μηχανικά εξαρτήματα
• Κράματα των πιο πάνω μαζί με νικέλιο (ανοξείδωτος χάλυβας
/stainless steel) – όπως απόβλητα από βιομηχανία τροφίμων
και επαγγελματικές κουζίνες, εξαρτήματα σωληνώσεων
• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ψυγεία, μικροσυσκευές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.
• Μπαταρίες μολύβδου οξέως (κυρίως χρησιμοποιούνται στα
οχήματα)

• Πλαστικά απόβλητα – όπως πλαστικά που προέρχονται από τα
ΑΗΗΕ, πλαστικοί προφυλακτήρες αυτοκινήτων, πλαστικά δοχεία
Η διαδικασία ανάκτησης έχει τεράστια σημασία στην ανακύκλωση αφού αποτελεί το αρχικό στάδιο του κύκλου
(ανακύκλωσης). Περιλαμβάνει τη συλλογή, αποσυναρμολόγηση/ ξήλωμα, διαχωρισμό, επεξεργασία και στο τέλος την αναβάθμιση της ποιότητας των μετάλλων ώστε
να είναι κατάλληλα για χύτευση σε ειδικούς φούρνους
στο εξωτερικό, όπου εξάγονται. Μετά τη χύτευση τα διάφορα μέταλλα ξαναχρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για παρασκευή καινούριων προϊόντων.
∆ιάγραμμα : ∆ιαδικασία ανάκτησης παλαιών μετάλλων

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛ ΛΤ∆
Κεντρικά γραφεία- Μάρκου ∆ράκου 21, Παλλουριώτισσα Τηλ 22
793 340 Φαξ 22 438 921
Μονάδες Συλλογής και Επεξεργασίας μετάλλων
Λευκωσία – Βιομ.Περιοχη Καιμακλιου Τηλ. 22 437 281 Φαξ 22
433 270
Γέρι – Βιομ.Περιοχη Γεριου Τηλ.22 467 733 Φαξ 22 487 480
Μαρί - Βιομ.Περιοχη Μαρι Τηλ. 99 622 783
Λεμεσός - Βιομ.Περιοχη Ύψωνα Τηλ. 25 716 333 Φαξ 25 716 371

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ OXFORD MANAGEMENT LTD: Βραβείο εξαγωγών για τις υπηρεσίες
Για τρίτη φορά στα τελευταία χρόνια
η Oxford Management Ltd έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ετήσια
διοργάνωση των βραβείων εξαγωγών
για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Oι κύριες δραστηριότητες της Oxford
Management Ltd είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδίκευση στον διεθνή φορολογικό προγραμματισμό
και διαχείριση εταιριών.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην
Λεμεσό αλλά δραστηριοποιείτε και στο
εξωτερικό με δικά της γραφεία και με
συνεργασίες ανά το παγκόσμιο.
Η δραστηριότητα της εταιρείας στο
εξωτερικό είναι πολυδιάστατη. Για την
προώθηση των υπηρεσιών αυτών η
εταιρεία διοργανώνει τακτικά σεμινάρια σε διάφορες χώρες του κόσμου
στα οποία είναι προσκεκλημένοι λογιστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες
στους οποίους αναλύονται οι διακρατικές φορολογικές συμφωνίες και τα
οφέλη τα οποία θα έχουν αν χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως βάση για τις

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Το προσωπικό αποτελείται από άτομα με μακροχρόνια υπηρεσία στα
φορολογικά, λογιστικά και νομικά θέματα.
Η εταιρεία Oxford Management Ltd
είναι μέλος σε διεθνείς συνδέσμους
φοροτεχνικών και λογιστών οι οποίοι
διοργανώνουν σε τακτική βάση σεμινάρια τεχνικής φύσεως τα οποία οι λειτουργοί της εταιρείας παρακολουθούν
για να είναι πάντοτε ενήμεροι των εξελίξεων. Επίσης, σε αρκετά από τα σεμινάρια που διοργανώνονται από

τους συνδέσμους αυτούς οι αντιπρόσωποι της εταιρείας λαμβάνουν μέρος
και σαν ομιλητές για να αναλύσουν τα
πλεονεκτήματα της Κύπρου.
Με την παγκοσμιοποίηση και τη
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και βέβαια
μπορεί να διεισδύει σε οποιαδήποτε αγορά. Για να αποφέρει μια τέτοια
διείσδυση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει να λάβει υπόψη,
εκτός των άλλων, και τις φορολογικές
επιπτώσεις. Θα πρέπει να ενημερωθεί για τις πρόνοιες των διάφορων

διακρατικών φορολογικών συμφωνιών ως επίσης και του φορολογικού
καθεστώτος στις χώρες αυτές. Με την
εμπειρία και σε συνεργασία με αναγνωρισμένα λογιστικά και δικηγορικά γραφεία παγκοσμίως η OXFORD
MANAGEMENT LTD μπορεί να δώσει
τις καλύτερες δυνατές λύσεις για κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.
Η φιλοσοφία της εταιρείας όσον
αφορά τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση πελατών είναι απλή. Το λογότυπο της εταιρείας αναφέρει «άμεση
επαγγελματική και προσωπική εξυπηρέτηση. Είναι υπόσχεση». Η εταιρεία
κρατάει αυτή την υπόσχεση.
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Στην αντιμετώπιση της ανερχόμενης ανεργίας
επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της ΑνΑΔ
Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ
(€25.659.659) διέθεσε η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναμικού το 2011 σε δραστηριότητες κατάρτισης στα πλαίσια της
αντιμετώπισης αναγκών που επέβαλε η οικονομική κρίση που περιλάμβαναν επιχορήγηση 7398 προγραμμάτων στα οποία
συμμετείχαν 60133 πρόσωπα.
Όπως ανάφερε σε διάσκεψη τύπου η Πρόεδρος της ΑνΑ∆ Νίκη Ματθαίου το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης – Σχέδιο ∆ράσης, της Αρχής
προνοεί καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες ή/και επιδομάτων σε καταρτιζόμενους
και περιλαμβάνει δράσεις σε τρεις βασικούς
άξονες:
(α) της πρόληψης της ανεργίας,
(β) της βελτίωσης της απασχολησιμότητας,
και
(γ) της απασχόλησης και κατάρτισης.
Κατά τη τριετία 2009-2011, εντάχθηκαν στις
δράσεις του Σχεδίου γύρω στις 27.000 άτομα
με υπολογιζόμενη δαπάνη 40,6 εκ. ευρώ.
Άλλες επιμέρους δράσεις για το 2011, περιλάμβαναν τα ακόλουθα:
• Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με
Άνεργους Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Yποβλήθηκαν 1.014 αιτήσεις από 722
επιχειρήσεις για ένταξη 1.014 νέων πτυχιούχων στο Σχέδιο με υπολογιζόμενη επιχορήγηση της ΑνΑ∆ ύψους €8.314.800.
• Έκτακτο Σχέδιο Εξατομικευμένης Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις:
Yποβλήθηκαν 1.074 αιτήσεις από 710 επιχειρήσεις για ένταξη 1.074 ανέργων στο
Σχέδιο με υπολογιζόμενη δαπάνη ύψους
€6.551.400.
• Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων:
Yλοποιήθηκαν 47 προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων με συμμετοχή 772 ατόμων και υπολογιζόμενη δαπάνη ύψους
€1.142.709.
• Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης:
Yλοποιήθηκαν 11 ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης με 136 συμμετέχοντες
και συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη
υλοποίησης ύψους €1.093.570.
• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα για

Πρόληψη της Ανεργίας:
Yποβλήθηκαν στην Αρχή από επιχειρήσεις 637 προγράμματα με 3.336 συμμετοχές εργοδοτουμένων τους και με
συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση
ύψους €436.235.
Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Στελέχωσης
Επιχειρήσεων με Άνεργους Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί
σημαντικό μέρος της δέσμης δράσεων του
Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης-Σχεδίου ∆ράσης,
επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με θέμα «∆ιευκόλυνση της Μετάβασης από την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση στην Ποιοτική Εργασία».
΄Ερευνα της ΑνΑ∆ κατάδειξε ότι σχεδόν τα
μισά άτομα (49,3%) που συμμετείχαν σε δράσεις του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου ∆ράσης της είναι απασχολούμενοι. Το
ποσοστό απασχολουμένων είναι ιδιαίτερα
ψηλό σε δράσεις που συνδυάζουν την κατάρτιση με την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις
όπως το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με
Άνεργους Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (90,0%), το Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης
της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις (80,2%) και
τα Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης (62,0%) ενώ είναι σχετικά πιο χαμηλό σε άλλες δράσεις. Το γεγονός αυτό
φανερώνει τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης – Σχέδιο
∆ράσης της ΑνΑ∆ σε άνεργα άτομα για εξασφάλιση εργασίας.
Εξίσου σημαντική πτυχή της δραστηριότητας της Αρχής είναι και η υλοποίηση 4
Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑ∆ Έργων που
αφορούν:
(α) τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των
Ανέργων,
(β) τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του
Οικονομικά Αδρανούς Γυναικείου ∆υναμικού,
(γ) την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
Μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1-4
άτομα, και
(δ) τη Βελτίωση της παραγωγικότητας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση
5-249 άτομα.
Μέσα στο 2011 άρχισε η υλοποίηση 50
προγραμμάτων κατάρτισης με συμμετοχή
731 ανέργων και 27 προγραμμάτων κατάρτισης με συμμετοχή 399 οικονομικά αδρανών γυναικών. Επίσης, άρχισε η υλοποίηση
187 προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής
πείρας με την τοποθέτηση ισάριθμων ανέργων σε επιχειρήσεις και 143 προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας με την
τοποθέτηση ισάριθμων οικονομικά αδρανών γυναικών σε επιχειρήσεις. Η συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε
€2.825.925.
Το τρίτο Έργο της Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μικροεπιχειρήσεων με
απασχόληση 1-4 άτομα, προσφέρει τη δυνατότητα στην κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να αποκτήσει την ικανότητα να
προσδιορίζει και να επιλέγει τους κατάλληλους στόχους και δράσεις για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της μέσα από τη συμμετοχή του ιδιοκτήτη/διευθυντή σε πρόγραμμα κατάρτισης και τη στενή συνεργασία της
επιχείρησης με τον Σύμβουλο. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των €3.000.000, από το οποίο ποσο-

στό 85% συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 15% από
την ΑνΑ∆ ως εθνκή συμμετοχή. Το φυσικό
αντικείμενο του Έργου ανέρχεται στις 1.200
Μικροεπιχειρήσεις.
Μέσα στο 2011 συνεχίστηκε η υλοποίηση
του Έργου και μέχρι το τέλος του έτους επωφελήθηκαν συνολικά 366 επιχειρήσεις που
εντάχθηκαν στο Έργο. Η συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε €762.910.
Το τέταρτο Έργο που αφορά τη Βελτίωση της παραγωγικότητας Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 άτομα,
προσφέρει τη δυνατότητα στην κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να αποκτήσει ουσιαστική αντίληψη της υφιστάμενης θέσης της στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να αποκτήσει ένα πρακτικό εργαλείο για βελτίωση της
παραγωγικότητας και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τον εντοπισμό αναγκών, τη διάγνωση αδυναμιών και
την ετοιμασία επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Έργου ανέρχεται στο ποσό των €1.550.000,
από το οποίο ποσοστό 85% συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 15% από την ΑνΑ∆ ως εθνική
συμμετοχή. Το φυσικό αντικείμενο του Έργου ανέρχεται στις 375 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μέσα στο 2011 συνεχίστηκε η υλοποίηση
του Έργου και μέχρι το τέλος του έτους επωφελήθηκαν συνολικά 239 επιχειρήσεις που
εντάχθηκαν στο Έργο. Η συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε €697.429.
Σε χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους τόνισε ότι η αντιμετώπιση
της κατάστασης που διαμορφώθηκε απαιτεί
συλλογική προσπάθεια και ότι παρ’ όλες τις
σημερινές αντιξοότητες, το μέλλον της οικονομίας μας διαγράφεται ευοίωνο, όπως όλοι
αντιλαμβανόμαστε, με την εξεύρεση των φυσικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κύπρου. Παράλληλα με την προοπτική για αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
που δίνει ελπίδα στην οικονομία μας, προωθείται σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν
στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Σύσταση Συνδέσμου Πάρκων Αναψυχής και
Δραστηριοτήτων Κύπρου στη δύναμη του ΚΕΒΕ
Στη δύναμη των επαγγελματικών Συνδέσμων που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ έχει ενταχθεί ο νεοϊδρυθείς Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και ∆ραστηριοτήτων Κύπρου.
Βασικοί σκοποί της ίδρυσης του Συνδέσμου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας με ιδιοκτήτες, κατόχους, διαχειριστές υδροπάρκων, κολυμβητικών δεξαμενών, θεματικών πάρκων όπως πάρκο πουλιών (birds park), πάρκο
καμήλων (camels park), ζωολογικών κήπων, πάρκο αυτοκινούμενων παιχνιδιών
αυτοκινήτων (go carts) πάρκο με μηχανήματα και παιχνίδια ψυχαγωγίας (Luna park)
ή και άλλων θεματικών πάρκων στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Επίσης η δημιουργία καλών σχέσεων και συνεργασίας με τις κρατικές υπηρεσίες και οποιοδήποτε θεσμικό όργανό με ιδιώτες και πολίτες, με εταιρείες και οργανισμούς για εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.
Η ίδρυση του Συνδέσμου στοχεύει επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του
επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στα υδροπάρκα και θεματικά πάρκα, και την καλύτερη εξασφάλιση και προστασία της υγείας και ευημερίας στο ευρύ
κοινό. Στους στόχους είναι επίσης η προώθηση, ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της τέχνης και του πολιτισμού, των ανθρώπινων αξιών και η προβολή και καθιέρωση των

υδροπάρκων και θεματικών πάρκων ως μέσων ψυχαγωγίας.
Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθεί η ποιοτική αναβάθμιση των υδροπάρκων και
των θεματικών πάρκων και η καθιέρωση κριτηρίων καλής συμπεριφοράς και αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών του.
Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι:
Ιωσήφ Πέτρου
Πρόεδρος
Waterworld Waterpak
Χρίστιαν Ονουφρίου
Αντιπρόεδρος Santa Marina Retreat
Γιώργος Χαλκούσης
Ταμίας
Extreme Park
Ξενάκης Τσιαϊλής
Μέλος
Camel Park
Αντωνία Αθανασίου
Μέλος
Paliatso Lunaprak
Χρίστος Χριστοφόρου Μέλος
Pafos Zoo
Τάκης Τεμπριώτης
Μέλος
Afrodite Waterpark
Αντώνης Α. Ζορπάς
Μέλος
EnviTech Ltd
Heaven’s Garden Waterpark Fasouri
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με το Σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΚΕΒΕ κ. Θεόδωρο Άντερσον
(τηλ. 22889706)
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Κάθε επιχείρηση που συναλλάσσεται με εταιρείες στο εξωτερικό μελετά προσεκτικά την πολιτικοοικονομική κατάσταση
της χώρας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται.
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Infocredit Group και την DnB, παρουσιάζει αποκλειστικά στα μέλη του την μηνιαία ενημέρωση της πολιτικοοικονομικής κατάστασης των χωρών, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής της Ασίας και της Αφρικής.
Η DnB είναι η μεγαλύτερη πηγή εμπορικών πληροφοριών για επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο. Βρίσκεται στην αγορά της
εμπορικής πληροφόρησης εδώ και 170 χρόνια, προσφέροντας στους συνεργάτες της άμεση πληροφόρηση για περισσότερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για κρίσιμες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ενδελεχή έρευνα για την κάθε χώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@
infocreditgroup.com ή στο τηλέφωνο 22398000.

Eastern Europe
Albania
Azerbaijan
Belarus
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kazakhstan
Kyrgyz Republic
Latvia
Lithuania
Macedonia
Poland
Romania
Russian Federation
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
.

The country is insulated from the worst effects of the euro-zone crisis.
The economy struggles with oil production problems, while non-oil growth performs well.
Relations with the EU continue to sour.
Despite the formation of a new government the country is still blighted by political instability.
The economic outlook deteriorates as the Euroland economy weakens.
Despite the first GDP growth for three years in 2011, forecasts for 2012 are bleak.
The economy stagnates as the euro-zone crisis takes its toll on exports.
A slowdown in growth will increase the risk of doing business.
Economic prospects are good despite the threat from the euro-zone crisis.
Ongoing conflict with international institutions threatens serious financial consequences.
The risk outlook deteriorates amid increasing unrest.
The county's dependence on natural resource industries is highlighted once again.
After a year of rapid economic expansion, a slowdown is imminent.
Economic indicators show unexpected upward movement.
The country appears to be cushioned against the worst of the euro-zone crisis.
Recent industrial statistics confirm a continuing economic slowdown.
Following the deepest recession on record, latest data indicates a recovering economy.
Clarity over President Putin's policy stance is the key to the long-term outlook.
The award of EU candidate status has boosted the outlook.
An election victory for the opposition prompts a rating downgrade amid a deteriorating outlook.
The April 2012 budget is awaited as the deficit hits 6.4% of GDP in 2011.
The authorities block access to social and media networks amid fears of growing unrest.
In a heavily rigged poll Berdymukhammedov secures another term of office.
The risk increases of a disorderly devaluation of the currency.
Economic prospects are positive, but there are constraints in the private sector.

Western Europe
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

After contracting at end-2011, the economy shows signs of stabilising.
The economy displays further signs of weakness in early 2012.
D&B places the country on review for a downgrade as the macroeconomic environment deteriorates.
The economy narrowly avoids recession, despite the weakening euro zone.
A major austerity plan is announced as the short-term economic outlook remains negative.
Labour market reform, loss of competitiveness and fiscal consolidation are the main presidential candidates' platforms.
Despite some positive economic news, the risk outlook remains weakened by various downside threats.
A default is averted but further economic hardship is set to follow.
Although the economy slowed markedly in late 2011, the outlook is still relatively favourable.
Political risk is increasing as a result of rising uncertainty about the EU treaty referendum.
The country slips into recession amid record-low business confidence.
Following a sharp downturn in late 2011, the economy looks weaker.
Real GDP growth for 2012 is downgraded as domestic and external demand weaken.
Latest indicators suggest the economy is likely to continue to struggle.
The central bank surprises markets with rate cut and warns over too-strong exchange rate.
External factors and fiscal consolidation drag down economic growth.
The Spanish economy is likely to slide into recession in 2012.
The short-term economic outlook deteriorates as foreign demand weakens.
The economy is likely to avoid recession, but downside risks to growth remain strong.
Monetary policy eases amid growing concerns about a hard-landing in the economy.
The budget does little to stimulate economic growth in the medium term.
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Εκθεση και Συνέδριο στη Βηρυτό
για υδρογονάνθρακες και ενέργεια
Με τη στήριξη της Κυβέρνησης του Λιβάνου, του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ξένων Πρεσβειών, Τραπεζικών Οργανισμών, Ακαδημαϊκών και άλλων
ενδιαφερομένων ή Arabcom Group οργανώνει στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012
στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Βηρυτό την πρώτη Έκθεση και Συνέδριο Πετρελαίων Υγραερίου και Ενέργειας LOGEC 2012. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στα
πλαίσια των προσπαθειών της Κυβέρνησης του Λιβάνου για πρόσκληση επενδυτών για εξόρυξη υδρογονανθράκων και εξασφάλιση αειφόρας ενέργειας.
Πληροφορίες για την ΄Εκθεση και το Συνέδριο στον ιστότοπο http://www.
Ibollgas.com

∆ιεθνές Επενδυτικό Φόρουμ
στη Μολδαβία 29-30 Μαϊου
∆ιεθνές Επενδυτικό Φόρουμ με τίτλο ‘’Moldova-CEFTA – EU: Dialogue,
Trade Investments’’ διοργανώνεται στο Chisinau της ∆ημοκρατίας της Μολδαβίας στις 29-30 Μαϊου 2012.
Το Φόρουμ προσφέρεται ως χώρος για πραγματοποίηση διαλόγου μεταξύ επενδυτών και μετόχων για προτάσεις επιχειρηματικής και επενδυτικής
συνεργασίας. ∆ιοργανωτές είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μολδαβίας και το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας με στήριξη του
DIHK-CEFTA Project
Πληροφορίες:The Chamber of Commerce and Industry of the Republic
of Moldova, Mr Ludmila Rotaru, Τηλ./Φαξ. 373-22-221391, E-mail:cefta@
chamber.md
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Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει πολλαπλά οφέλη
στους δικαιούχους
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Τηλ. 22-889880
∆ιευθυντής Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην Βηρυτό
& Τρίπολη στον Λίβανο 27-30 Μαΐου 2012
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
με τον Επιχειρηματικό & Επαγγελματικό Σύνδεσμο Κύπρου Λιβάνου, και με τη στήριξη των τοπικών Επιμελητηρίων, διοργανώνουν Επιχειρηματικά Φόρουμ στη Βηρυτό και την Τρίπολη του Λιβάνου με σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της Κύπρου ως Κέντρο Υπηρεσιών, καθώς και για την περαιτέρω
ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου -Λιβάνου.
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Βηρυτό θα γίνει στο Ξενοδοχείο Intercontinental
στις 29 Μαΐου 2012 και το Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Επιμελητήριο της Τρίπολης
στις 29 Μαΐου 2012. Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του Τουρισμού. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και
Εταιρείες που ασχολούνται με το Εμπόριο (εξαγωγές/εισαγωγές) και Βιομηχανία/
Κοινοπραξίες, Ναυτιλία και Κτηματαγορά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιχειρηματικές συναντήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου κ. Ζαχαρία Μανιταρά, 22-889780.

∆ιεθνής ΄Εκθεση στο Τορόντο
για Ευρωπαϊκά Προϊόντα το Σεπτέμβριο

Ενδιαφέρον Οργανισμού της Ινδίας για
εκπαιδευτική συνεργασία στην Κύπρο

Με το γενικό τίτλο EUROPE NOW διοργανώνεται στις 27-30 Σεπτεμβρίου
2012 στο Τορόντο του Καναδά Εμπορική Έκθεση Ευρωπαϊκών καλλυντικών, ειδών υγεία και μόδας.
Η έκθεση EUROPE NOW είναι η μεγαλύτερη του είδους της που οργανώνεται στον Καναδά και ειδικότερα στο Τορόντο παρατηρείται μεγάλη προτίμηση για Ευρωπαϊκά προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Leszek Swistek (Business Director)
E-mail:info@europenow.ca, Τηλ. 4167377334, ιστοσελίδα
http://www.europenow.ca

Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον
για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφορικής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με ιδιωτικά πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφορικής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με ιδιωτικά
πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Η CMC Limited η οποία ειδικεύεται στην προσφορά προγραμμάτων IT,
είναι θυγατρική της Tata Consultancy Services (TCS) μιας από τις κορυφαίες
εταιρείες της Ινδίας στην Τεχνολογία της Πληροφορικής.
Τα προγράμματα κατάρτισης σε IT της CMC Limited αποτείνονται τόσο
σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Ο οργανισμός διαθέτει περισσότερα
από 150 ακαδημαϊκά κέντρα σε ολόκληρη την Ινδία και έχει ήδη καταρτίσει περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια άτομα. Οι υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ευρύτατο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην
τεχνολογία σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Περισσότερες Πληροφορίες:
Mr Nikhil Kapur
Business Manager – Corporate & Alliances
5th Floor, PTI Building, 4 Sansad Marg, New Delhi, E-mail:Nikhil.kapur@
cmcltd.com, http://www.cmcltd.com, Κιν. Τηλ. 09818668244

Εταιρεία της Ουκρανίας
ενδιαφέρεται για συνεργασία
Η Ουκρανική εταιρεία κατασκευής προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα (hot
rolled steel bars) ‘’Donetsksteel’’ – Iron and steel works’’, ενδιαφέρεται για
συνεργασία με Κυπριακές επιχειρήσεις για τα έργα Νεάπολης στην Πάφο
και το τερματικό καυσίμων στη Λάρνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Mr Selivevstov AE (Director for Foreign
Economic Activity and Sales) Τηλ. 38062340-3648, 380623403653, Φαξ.
380623403649,
E-mail:import@donmz.donetsk.ua, seliverst@donetsksteel.com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Καλλυντικών
στο Τόκυο 27-29 Ιουνίου
Η 1η ∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Καλλυντικών COSME TOKYO (1ST
International Cosmetics Trade Fair), θα γίνει στο Τόκο πρωτεύουσα της Ιαπωνίας από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012. Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη σε
μέγεθος αγορά καλλυντικών.
Πληροφορίες: Real Exhibitions Japan Ltd
18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 1630570, Japan, Τηλ. 81-3-33498509, Φαξ. 81-3-3349-4922, Email:shiomim@reedexpo.co.jp, http:www.cosmetokyo.jp/en/

∆ιεθνής Έκθεση Κοσμημάτων στο Τελ Αβίβ 3-4 Ιουλίου 2012
Η 9Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Κοσμημάτων JOVELLA 2012 θα γίνει στο Τελ Αβίβ
στις 3-4 Ιουλίου 2012. Η ΄Εκθεση προσφέρεται για πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων των κατασκευαστών, των σχεδιαστών και των
αγοραστών κοσμημάτων.
Στη JOVELLA 2012 συμμετέχουν 200 εκθέτες από το Ισραήλ και άλλες χώρες με εκθέματα που περιλαμβάνουν διαμάντια, χρυσό, πολύτιμους λίθους
και ασήμι. Στην JOVELLA 2012 συμμετείχαν περισσότερες από 150 εταιρείες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 12000 αγοραστές, μεταπωλητές και δημοσιογράφοι.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.stier.co.il/english/fair_jovella.htm, και από το Εμπορικό Τμήμα της Ισραηλινής Πρεσβείας, Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666338,
E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

BUSINESS

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

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

SPAIN

ΒΙ.ΠΕ Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκη Τ.Θ.
143, Τ.Κ. 57008, Τηλ. 2310-796097, Φαξ.
2310-797202,
Πρώτες ύλες ή μείγματα πρώτων υλών χημικών χρωμάτων

Crta Catral Isidro, Km1 03158, Catral
Alicante, Spain, Tel. /Fax. 34-96-5723194,
E-mail:banjamin.marco@catralexport.com
Φυσικά περιβλήματα για κήπους και εξωτερικούς χώρους από εξωτερική ξυλεία, τεχνητό γρασίδι, γεωυφάσματα

VELVA CHEMICAL

ISRAEL
Mr Eyal Eichner
E-mail:eyal.e1511@gmail.com
Salt

CATRAL EXPORT

SRI LANKA

GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD

Mr Keerthi Gunawardane, 835, Kotte
Road, Ethul Kotte, Kotte, Sri Lanka, Tel.
94-11-7396100-3, Fax. 94-11-2867280, Email:info@graphicsrilanka.com, http://
www.graphicsrilanka.com
NCR papers, Wood free paper

MARKSS HLC (PVT) LTD
Mr Maithri Bandaranaike
153/3, Nawala Road, Narahenpltiya,
Colombo 5, Sri Lanka, Tel. 94-11-5338539,

ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓ ΓΕΣ
Ω
ΕΜΠΟ ΓΕΣ
ΡΙΟ

Fax. 94-11-5338538, E-mail:hr@markss.lk,
Pharmaceuticals, nutraceuticals, medical
devices/equipments

UNICEL (PVT) LTD
Mr Bramwell Smith
18 Elliot Place, Colombo 8, Sri Lanka,
Tel. 94-11-2699765, Fax. 94-11-2686848,
E-mail:unicel@eureka.lk, http://www.
unicelsl.com
Medical & surgical equipment, lab
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equipment and accessories medical
disposables, dental materials equipment
and disposables

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκο
AUSTRIA
CAMEL ENGINEERING LTD
Linzerstrasse 51, A-4850 Timelkam, ATU 61
442825, Tel. 43-0-767290299,
Fax. 43-0-767290299,
Professional plastic injection mould, die
casting moulds and rubber mold manufacturer

BRAZIL
FABIO TEIXEIRA
International Trade Brazil, S. America,
E-mail:fabiocominter@hotmail.com
Silver and gold plated jewellery

CHINA
DONGGUAN ALWIN HARDWARE
& PLASTIC PRODUCTS CO. LTD
Shanghao Road, Xin’an community Chang’an
Town, Dong Guan City, Guang Dong Province,
China, Hong Kong, Tel. 86-76985544196,
Fax. 86-769-85344896,
Injection and die casting mould

HOTON INTERNATIONAL CO. LTD
Contact: Mr Jack Hong
Wenxing East Road 237, Siming District,
Xiamen
Mob. 0086-13159270075, E-mail:jack@
hotoncn.com
PVAc (Poly vinyl acetate emultion)

JIAXING AUTO STUFF CO. LTD

http:///www.centimeo.net
Chewing gum

GREECE

ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΣ

ST OPHALMIC LENSES

Τηλ. 6974-805419, Φαξ. 26910221198,
E-mail:koukospan@yahoo.gr
Οίνος από σταφύλια βιολογικής γεωργίας

Tel. 00972-3-9229070, Fax. 00972-3-9229071,
E-mail:orly@s-t.co.il, http://www.st-optic.com
Contact Person:Mr Orly Niv
Ophthalmic lenses

APPHTO GRAPHICK ΕΠΕ
Λέρου 5, 17342, ΄Αγιος ∆ημήτριος, Αθήνα, Τηλ.
210-9922055, Φαξ. 210-9921211, http://www.
arrito.gr, E-mail:arrito@on.gr
Είδη χαρτοπωλείου

ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εμπορική ∆ιεθύντρια, E-mail:vvassilliou@
hlllyclotheslines.gr, Mobile:30-6977654271,
Tel. 0030-21-06654550
Οικιακός Εξοπλισμός

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ
(ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΜΠΑΚΛΑΒΑ∆ΑΚΙ)
Κύριος Πέτρος Κουτέρης
7ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου,
Τηλ. 2641051779, Φαξ. 50855,
Τρόφιμα

GPA
SERVICES FOR TRADING & EXPORT
Τηλ. 0030-2421500611, Φαξ.
0030-2421500617, http://www.
greekproductsagency.com
Ελληνικά τρόφιμα και ποτά, νωπά και τυποποιημένα

Κύριος Ηλίας Μαυρούδης
E:-mail:ilias@eliesource.gr
Μαγιώ και γυναικεία εσώρουχα

LONDESSA INTERNATIONAL COSMETICS
Terpouikidis & Sons S.A. Νηλέως 3, Καβάλα
Τ.Κ. 654 04, Τηλ. 00302510247500, Φαξ. 00302510247600, E-mail:londessa@hol.gr,
http://www.londessa.gr
Cosmetics, hairdressing accessories & hair dyes

LOUTROPOLIS
Φλωρίνης 6, 18346 Μοσχάτο, Αθήνα,
Τηλ./Φαξ. 210-4830647, http//www.
loutropolis.gr, E-mail:info@loutropolis.gr
΄Επιπλα μπάνιου

ΟΙΝΗΓΟΣ
Πλατεία Πίνδου 1, Πάτρα, Τηλ. 2610-318318,
Ε-mail:info@inigos.gr, http//www.inigos.gr
Κύριος Αθανάσιος Πανουτσόπουλος
Μονοποικιλιακά κρασιά

ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
23χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 23960-23899, Φαξ. 23960-23897,
Αλεύρι και ∆ημητριακά

IRELAND
ALFRED BAJADA
Tel. 00356-21432237, E-mal:alfbaj@gmail.com
Irish beef cuts and carcasses

PAKISTAN
CHOPIN
16-E Block 6, Karachi Pakistan,
Tel. 92-300-7024924, Fax. 92-21-34536393,
E-mail:haeeb@x-chopin.com
Leather, garments, goods, accessories

RELIABLE INDUSTRIES
6, Namco Centre, First Floor, Campbell Street,
Karachi, Pakistan, Tel. 92-21-2623741,
Fax. 92-21-2623601,
E-mail:reliable.links@gmail.com
Rice, poultry, animal feed and feed products

ROMANIA
MENATWORK EST
Sos de Centura a Mun. Bucuresti, nr.103, Zona
Industrial km 32, Popesti Leordeni, Jud Ilfov,
Contact Person:Mr Viorel Niculae
Tel. 40-21-4920550, Mob. 40-721234265,
E-mail:viorel.niculae@menatwork.ro,
http://www.menatwork.ro
Materials for constructions, products for
exterior and interior finish, ceramic tiles,
flooring, adhesives, equipments for electrical
installations, lighting fixtures and professional
lightening systems, heating, ventilation and air
conditioning systems, purifiers

Η∆ΙΠΟΤΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

Χ. ΤΟΜΠΡΟΣ – ∆. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΟΕ

Ρωμανός Πατρών, Πάτρα, Τηλ. 2610640741,
2610-277077,
Κύριος Γ.Π. Χαλάλης
Ποτά

Κορδίκα 2, 10554 Αθήνα, Τηλ. 210-3210685,
Φαξ. 210-3210465,
Μικροαντικείμενα για ενδύματα, υποδήματα
και δερμάτινα είδη

Unit A1, 20F, DI-KAI BUILDING, 471 JINCHENG
ROAD, XIAOSHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG,
CHINA, Tel. 0086-571-82925268,
Fax. 0086-571-83582088,
E-mail:liuq@zgfgroup.com,
http://www.zgffoods.com
Fresh and frozen vegetables and fruits

INTRADER TRADING SERVICES

ISRAEL

Κύριος ΄Αγγελος Τάσης
Ι. ∆αμασκηνού 73, 26331 Πάτρα,
Τηλ. 2610-226253, http://www.intrader.gr,
E-mail:atasis@intrader.gr
Αναψυκτικά, ποτά, τρόφιμα, καθαριστικά

AIRBASE

SLOVAKIA

Tel. 491-735378030, E-mail:liad@myairbase.
com, http://www.myairbase.com,
Contact Person:Mr Liad Ortar
Air quality sensor unit

RB TRADING SLOVAKIA S.R.O.

ΚΛΩΝΗ ΓΛΥΚΑ

NIDARIA TECHNOLOGY

EGYPT

Κύριος ∆ημήτρης Ζαλώνης
Γέφυρα Σελινούντα, 25100 Αίγιο, Τηλ. 2691081130, Φαξ. 26910-81132, http://www.kloni.gr,
E-mail:klonioe@otenet.gr
Γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες

Tel. 972-4-6751943, Fax. 972-4-6750367,
E-mail:lotan@nidaria.com, http://www.nidaria.
com
Contact Person:Dr. Amit Lotan
Sun care products

U.S.A.

ΚΤΗΜΑ ΑΧΑΙΩΝ

SIMPLE-INVENTIONS

MER INC.

Κορίνθου 121, 25100 Αίγιο,
Τηλ. 26910-28062, Φαξ. 26910-26544,
E-mail:katsikostas@yahoo.gr
Κυρία Σωσάννα Κατσικώστα
Κρασιά

Tel. 00972-54-6685730, E-mail:nd.simple@
gmail.com, http://www.freshanger.com
Contact Person:Mr Nir Domb
Hanger that holds a special device which
spreads a fresh and pleasant scent

1050 17th St. NW, Suite 1000, Washington,
DC 20036, Tel. 1-20203681878, Fax. 1-202-3313759, E-mail:sales@merincorp.com,
http://www.merincorp.com
Edible and industrial oils

9D Century Square, Zhongshan Road, Jiaxing
City Zhejiang, China, http://www.auto-stuff.
com, E-mail:sales@auto-stuff.cc,
Tel.86-573-82219273,
Auto parts & accessories

ZGF INTERNATIONAL GROUP CO. LTD

ALI EL BADRY SONS FURNITURE
Tel. 0020-572409640, Fax. 00257-2410980,
E-mail:aliebadryfurniture@yahoo.com,
http://www.alielbadryfurniture.com
High quality hand made steel & wooden
furniture

FRANCE
CENTIMEO
84 Rue de Grenelle, 75007 Paris, Tel. 33643335008, E-mail:informations@centimeo,

http://www.proteng.rbtradingslovakia.eu,
E-mail:office@rbtradingslovakia.eu
Automatic fire-extinguishing system proteng
and proteng bus

AMERICAN TRADE NEWSLETTER
E-mail:seth.vogelman@atid-edi.com, Tel.
00972-2-5710199,
General products
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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0028

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά προσφορές για την πραγματοποίηση της Προμήθειας προϊόντων που αποτελούνται από Ηλεκτρικά Καλώδια
για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για ικανοποίηση κοινών αναγκών φορέων του ∆ημοσίου. Η παράδοση των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνεται σταδιακά, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον παραδόσεις, για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών στις Κεντρικές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π που βρίσκονται στη Λευκωσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν
τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με
την καταβολή του ποσού των €20 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα
γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από την Τετάρτη 28
Μαρτίου 2012. Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσω των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps
∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη
μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €40,00,
για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό. Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για
ποσό ίσο με το 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει
εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η
τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών είναι
η Τρίτη 15 Μαϊου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και
με τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα
∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ.
Ιλαρίωνος 235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος: κα. Κλεάνθους Φαλά Κωνσταντία και κο. Φιλιππίδη Κώστα στα τηλέφωνα
22-400467 και 22-400412 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0029

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν Προσφορά με σκοπό τη
σύναψη ∆ημόσιας Σύμβασης που θα έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση της προμήθειας και
παράδοσης στις Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π
που βρίσκονται στη Λεμεσό του συνόλου των ειδών που περιλαμβάνονται στη μία ενιαία κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί τα απαιτούμενα
προϊόντα, που αποτελούνται από καλοκαιρινά και
χειμερινά πουκάμισα και τα οποία αποσκοπούν
στην κάλυψη σχετικών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου. Οι ποσότητες δεν είναι διαιρετέες και συνεπώς κάθε προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει
προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους και για το σύνολο των προϊόντων που έχουν
ενταχθεί στην κατηγορία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των
€40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται στο
σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π.
και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από
την ∆ευτέρα 9 Απριλίου 2012. Μπορούν επίσης
να τα εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.eprocurement.gov.cy, www.mof.
gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι
απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού
σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο
των €40,00, για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. Οι Προσφορές
που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική
εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής
αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του
∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος

BUSINESS
δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν
υπόψη. Η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα
9:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον
τρόπο και με τους όρους που περιγράφονται στα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών, Υπουργείο Οικονομικών, γωνία Μιχαλάκη Καραολή και
Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία. ΄Ολες οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στους όρους 9.3.1,
9.3.2 και 9.3.3. του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο ΄Εντυπο
12 των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη λειτουργό του τμήματος κα Μαρία Κτωρίδου και τον κον Θεόδωρο
Φωτίου στα τηλέφωνα 22-400420 και 22-400422
αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0032

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν Προσφορά με σκοπό τη
σύναψη ∆ημόσιας Σύμβασης που θα έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση της προμήθειας και
παράδοσης στις Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π
και αποθήκες της Ε.Φ. (691 ΑΒΥΠ) που βρίσκονται
στη Λεμεσό των προς προμήθεια Προϊόντων που
αποτελούνται από πετσέτες προσώπου και μπάνιου, και τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη σχετικών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου. Τα εν λόγω
Προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε δύο (2) Κατηγορίες
και είναι διαιρετέα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει Προσφορά για
ολόκληρη την ποσότητα του συνόλου των Υλικών
που έχουν ενταχθεί σε μία τουλάχιστον, που αποτελεί το ελάχιστο ή και για τις εν λόγω δύο (2) Κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή
με την καταβολή του ποσού των €20 στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από
τα γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των
κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από την Τετάρτη 11
Απριλίου 2012. Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps
∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη
μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00,
για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό. ι Προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για
ποσό ίσο με το 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει
εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η
τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών είναι
η Τρίτη 8 Μαϊου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και
με τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα
∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ.
Ιλαρίωνος 235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος: κα. Κλεανθία Κωνσταντή και
κ. Θεόδωρο Φωτίου στα τηλέφωνα 22-400414 και
22-400422 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0033

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν Προσφορές με σκοπό τη σύναψη ∆ημόσιας Σύμβασης που θα έχει ως αντικεί-
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μενο την πραγματοποίηση της προμήθειας με την
τοποθέτηση παραγγελιών και σταδιακή παράδοση
των Απαιτούμενων Προϊόντων από τον Ανάδοχο
για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στις Κεντρικές και Επαρχιακές
Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π. καθώς και σε Τμηματικές
Αποθήκες ή άλλους χώρους Φορέων του ∆ημοσίου, του συνόλου των ειδών των Υλικών που αποτελούνται από διάφορα είδη γαλβανισμένων σωλήνων με σπείρωμα. Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν
στην ικανοποίηση κοινών αναγκών Φορέων του
∆ημοσίου και για το σύνολο των ειδών της κατηγορίας των προς προμήθεια προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα
διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με την καταβολή
του ποσού των €40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα γραφεία που
βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία
του Τμήματος, από την ∆ευτέρα 9 Απριλίου 2012.
Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσώ των
δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.eprocurement.
gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €40,00, για να αποκτήσουν
το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική
επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το
10% της συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς
Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε
περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελευταία ημέρα
υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 1
Ιουνίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Προσφορές που θα
φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα
δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού
στην ακόλουθη διεύθυνση: Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών, Υπουργείο Οικονομικών, γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου,
1439 Λευκωσία. ΄Ολες οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από
τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που
ορίζονται στους όρους 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3. του
Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο ΄Εντυπο 10 των εν λόγω
Εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη λειτουργό του Τμήματος: κα. Σοφία Ζήνωνος και κο.
Πέτρο Μούζουρα στα τηλέφωνα 22-400428 και
22-400426 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0034

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά προσφορές για την πραγματοποίηση της προμήθειας που
αποτελείται από διάφορα είδη ∆ιατροφής όπως:
γάλα εβαπορέ, ζαχαρούχο, τυριά, βούτυρο ζαχαροπλαστικής, φυτικό άλειμμα, ηλιανθέλαιο,
εγκυτιωμένα ψαρικά, σαλμούς, τόνους, σαρδέλες,
εγκυτιωμένο χοιρινό/βοδινό κρέας, κομπόστο για
ικανοποίηση αναγκών των εγκλωβισμένων. Η
παράδοση των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνεται
σταδιακά, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, στις
Κεντρικές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π. που βρίσκονται
στη Λευκωσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν
τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με
την καταβολή του ποσού των €20 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα
γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από την ∆ευτέρα 23
Απριλίου 2012. Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps
∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη
μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00,
για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική
επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το
10% της συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς
Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε
περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 15 Μαϊου 2012 και ώρα 10:00
π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον
τρόπο και με τους όρους που περιγράφονται στα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ. Ιλαρίωνος 235-243, 1028 Καϊμακλί,
Λευκωσία. ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη λειτουργό του Τμήματος: κα. Σκεύη Χριστοφή και κα.
Μαρία Σάββα στα τηλέφωνα 22-400468 και 22400435 αντίστοιχα.

∆ιεθνής ΄Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα
25 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2012
Η 15η ∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα θα διοργανωθεί από την
Ομοσπονδία Ιδιωτικού Τομέα της Ρουάντα στη Kigali από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 8 Αυγούστου 2012.
Πληροφορίες:
Rwanda Private Sector Federation
P.O. Box 319 Kigali Rwanda, Tel. 250788307230, E-mail:info@exporwanda.
com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών
στη Guangzhou της Νότιας Κίνας
Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών (4th International Solar
Photovoltaic Exhibition 2012) η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στη Νότια Κίνα θα οργανωθεί στον Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εκθεσιακό χώρο
Pazhou στη Guangzhou στις 21-23 Αυγούστου 2012 με τη στήριξη Κυβερνητικών και Βιομηχανικών Φορέων.
Η ΄Εκθεση διοργανώνεται κάτω από την αιγίδα του Κινεζικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου για τις Εισαγωγές και Εξαγωγές Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων Ηλιακής Ενέργειας και Φωτοβολταϊκών.
Για περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα http//:www.pvguangzhou.
com, Τηλ. 86-20-28945367, Φαξ. 86-20-82579220, E-mail:marketing7@
grandeurhk.com
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΄Εκθεση ΄Αμυνας, Θαλάσσης και αεροδιαστήματος
16-18 Μαϊου στο Βουκουρέστη
Η 4Η Εκθεση ΄Αμυνας Θαλάσσης και Αεροδιαστήματος Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Defence & Aerospace Exhibition of Conference) θα οργανωθεί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι από τις 16 μέχρι
τις 18 Μαϊου. Η Έκθεση είναι η μόνη στη Ρουμανία που εξασφάλισε την
επίσημη πιστοποίηση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Η φετινή διοργάνωση έχει την επίσημη στήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Στην προηγούμενη έκθεση του 2010 συμμετείχαν με κρατικά
περίπτερα Ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι ΗΠΑ,
το Ισραήλ και η Ιορδανία.
Πληροφορίες:TNT Productions,
Romania, 12 Nerva Traian St., Bl. M37 Sc. Et. 1, Ap. 4, Sector 3, 031046
Bucharest,Romania, Tel, 0040-213276651, Fax. 0040-21-3276652, Email:Romania@tntexpo.com

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση στην Τανζανία
28 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2012
Κάτω από το μήνυμα ‘’επεκτείνοντας τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες’’
(expanding your business horizons) η Αρχή Ανάπτυξης Εμπορίου της Τανζανίας διοργανώνει στην πρωτεύουσα της χώρας Νταρ Ες Σαλάαμ την 36η
∆ιεθνή Εμπορική ΄Εκθεση από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλίου 2012.
Η ΄Εκθεση θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο Τζούλιους Νυερέρε και σ’ αυτή αναμένεται θα συμμετάσχουν εκτός από εκθέτες της Τανζανίας και εκθέτες από Ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες και την Αμερικανική Ήπειρο.
Πληροφορίες:Director General, Dar Es Salaam International Trade Fair,
Tanzania Trade Development Authority, P.O. Box 5402, Dar Es Salaam
Tanzania, Τηλ. 255222850238/2850153/2850238, Φαξ. 255-22-2850532, Email:info @tantrade.or.tz
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Ενδιαφέρει Βιομηχανίες Παρασκευής Φαρμάκων
Σύμφωνα με το νέο εφαρμοστικό νόμο του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, από
τις 9 Απριλίου 2012 οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με
βάση τη χημική ουσία του φαρμάκου και όχι την εμπορική του ονομασία. Υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων. Το μέτρο στοχεύει
στην αύξηση της χρήσης γενοσήμων (generic) και στη μείωση των δαπανών του
δημοσίου για φαρμακευτικά προϊόντα και αφορά τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: ομεπραζόλη (γαστροπροστασία), κλαριθρομυκίνη (αντιβιοτικό), σιπροφλοξασίνη (αντιβιοτικό), λανσοπραζόλη (γαστροπροστασία), κεφουροξίμη αξετίλη
(αντιβιοτικό), σετιριζίνη (αντισταμινικό), αζιθρομυκίνη (αντιβιοτικό), κεφπροζίλη
(αντιβιοτικό), μελοξικάμη (αντιφλεγμονώδες) φλουκοναζόλη (αντιμυκητιασικό).
Για τις πιο πάνω ουσίες κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 413 σκευάσματα.
Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική
ουσία θα επεκταθεί στο σύνολο των φαρμάκων από την 1η Ιουνίου 2012.
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ενδιαφέρουν κυπριακές βιομηχανίες παρασκευής φαρμάκων. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές φαρμάκων στην Ελλάδα από την Κύπρο παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, το 2011
έφθασαν το 3 εκ. ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2010 (1,5 εκ. ευρώ).

Εμπορικοί καταλόγοι στη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ
TAHITI TRADE DIRECTORY

2011-2012

TAIWAN EXPORT EXPRESS

12,2011

WEST & NORTH YORKSHIRE CHAMBERS OF COMMERCE – DIRECTORY OF MEMBERS
GREEK EXPORT DIRECTORY – ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

2012
2011-2012

CONTACT FINLAND

2012

ESTONIAN EXPORT DIRECTORY

2012

∆ιεθνής ΄Εκθεση στη Βαρσοβία
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Aqua Therm Warsaw 2012 διοργανώνεται φέτος από
την Ιταλική Εταιρεία KDM International στο Εκθεσιακό Κέντρο της Βαρσοβίας 14-16 Νοεμβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση έχει ήδη διοργανωθεί στη Τσεχία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το
Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Βουλγαρία.
Εκτίθενται συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης, υγιεινής, κολυμβητήρια, όπως και συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πληροφορίες
KDM International Srl
Via di Corticolla 205, 40128 Bologna, Italy, Tel. 0039051-3540411, Fax.
0039051-3540423.

Ενδιαφέρον για εξαγωγές χημικών ουσιών από Κύπρο
Η Israel Electric Corporation ζητά πληροφορίες για εισαγωγή από την
Κύπρο της χημικής ουσίας Sodium Hypochlorite. Ειδικότερα ζητά να πληροφορηθεί για το κόστος και το χρόνο εξαγωγής.
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: salman_o@iec.co.il,
Tel./Fax. 04-8182417, 04-8182469

∆ιεθνής ΄Εκθεση Γεωργικής Τεχνολογίας
Τελ Αβίβ 15-17 Μαϊου 2012
Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Γεωργικής Τεχνολογίας Agritech Israel 2012 θα γίνει
στο Τελ Αβίβ από τις 15 μέχρι τις 17 Μαϊου 2012.
Στην Agritech παρουσιάζονται οι συσσωρευμένες εμπειρίες και τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην εξεύρεση λύσεων σε αγροτικά προβλήματα σε
άνυδρες περιοχές και καλύπτουν θέματα, άρδευσης, ανακύκλωσης, αξιοποίησης λυμάτων στη γεωργία κ.α. Την ΄Εκθεση επισκέπτονται περισσότεροι από 7000 ξένοι επισκέπτες από 115 χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www2.kenes.com/agritech2012/pages/home.aspx και από το
Εμπορικό Γραφείο της Ισραηλινής Πρεσβείας: Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22666338, E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

e-mail: ncci@ccci.org.cy

Στόχος
η ενδυνάμωση
και η περαιτέρω
ανάπτυξη
των σχέσεων
μεταξύ τους Το ΕΒΕ Λευκωσίας συναντήθηκε με το ∆ήμαρχο Λατσιών
Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας
της οποίας ηγείτο ο Πρόεδρος του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής συναντήθηκε χθες με το ∆ήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυπριανού.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής και της
στόχευσης του ΕΒΕ Λευκωσίας για την
ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη

των σχέσεων με το ∆ήμο Λατσιών.
Με την ευκαιρία της συνάντησης εκφράστηκε από πλευράς του ΕΒΕΛ η
ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις
της περικοπής των χορηγιών της κυβέρνησης προς τους ∆ήμους εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης που πιθανόν
να οδηγήσει σε αύξηση των ∆ημοτικών Φορολογιών με αρνητικές επι-

πτώσεις στην επιχειρηματικότητα. Το
ΕΒΕΛ παρακάλεσε όπως οι ∆ημοτικές
Φορολογίες παραμείνουν οι ίδιες για
τα επόμενα 2 χρόνια. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα του οδικού δικτύου, η αύξηση των
συντελεστών κάλυψης/δόμησης σε Βιομηχανικές Ζώνες, η αύξηση του συντελεστή για γραφεία σε βιομηχανικά

τεμάχια πέραν του 30%, καθώς και η
ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικού σταθμού στα Λατσιά.
Από πλευράς του Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Επίτιμος
Γραμματέας, ο κ. Σωκράτης Ηρακλέους,
∆ιευθυντής και ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης ∆ιευθυντής Βιομηχανίας.
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Η Προεδρία της Ε. Ένωσης είναι πρόκληση και ευκαιρία
Η Κύπρος έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και
μια μεγάλη ευκαιρία.
Αναφερόμαστε
στην Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που θα λάβει χώραν
το β’ εξάμηνο του 2012.
Το γεγονός αυτό, πέραν της πολιτικής του διάστασης,
ενέχει και μεγάλη οικονομική σημασία
για τον τόπο μας.
Ως χώρα που προσπαθούμε να προσελκύσουμε ξένες επιχειρήσεις και
επενδύσεις έχουμε μια χρυσή ευκαιρία αφ’ ενός να επιδείξουμε τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού μας και
αφετέρου να προβάλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας. Μέσα από τη
6μηνη Προεδρία της Ε. Ένωσης θα επισκεφθούν την Κύπρο πάρα πολλοί ευρωπαίοι και άλλοι, οι οποίοι θα δουν
τη χώρα μας, θα έρθουν σε επαφή με
τους επιχειρηματίες μας και θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας (αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, κλπ).

Η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας
είναι να πετύχει η οργάνωση της Προεδρίας και η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε
τα όποια οφέλη για το καλό της οικονομίας μας. Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα και
με άμεσο ενδιαφέρον την προβολή της
Πρωτεύουσας, το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε
συνάντηση με τον Υφυπουργό για την
Προεδρία κ. Α. Μαυρογιάννη και εν συνέχεια με άλλους λειτουργούς της υπηρεσίας του με τους οποίους συζήτησε
όλο το πλέγμα που αφορά την οργάνωση της Προεδρίας.
Γνωρίζοντας την επαγγελματικότητα

και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών των
μελών μας, πιστεύουμε ότι μπορούν
να βοηθήσουν τα μέγιστα την κυβέρνηση στην οργάνωση μιας άρτιας και
επιτυχημένης Προεδρίας. Καλούμε την
κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΛ σ’ αυτή τη σημαντική διοργάνωση από την Κύπρο. Ο
ιδιωτικός τομέας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία σ’ αυτήν
την πρόκληση.
Με το δυναμισμό και την ταχύτητα
που τον διακρίνει μπορεί να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία. Την ίδια

ώρα ζητούμε από την κυβέρνηση να
αναδείξει τη Λευκωσία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.
Μέσα από τις πολλές συνεδριάσεις
και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται, θα πρέπει η Λευκωσία να δείξει το
πλούσιο πρόσωπο της. Ένα πρόσωπο
το οποίο είναι κρυμμένο από το συρματόπλεγμα που χωρίζει την πόλη εδώ
και 38 χρόνια. Η Λευκωσία έχει πολλά
να επιδείξει και πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία.
Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων της, η πολιτιστική κληρονομιά της, οι άριστες
υπηρεσίες της, οι παραδοσιακές γειτονιές της, η κουλτούρα της είναι πτυχές
που αξίζουν να προβληθούν.
Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση
που έχει την ευθύνη αυτής της σημαντικής διοργάνωσης θα προβάλει τη Λευκωσία και τα ιστορικά και πολιτιστικά
της αξιοθέατα.
Εμείς ως ο επιχειρηματικός κόσμος
της πρωτεύουσας, όπως πάντα, θα κάνουμε ότι μπορούμε για να αναδείξουμε την πόλη μας και να προβάλουμε
την οικονομία μας.
Κώστας Γεωργαλλής
Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655

e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

Το όλο φάσμα θεμάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο
της Λεμεσού και την Κυπριακή οικονομία γενικότερα συζητήθηκαν
στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης
στο ΕΒΕΛ του Προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ,
Προέδρου της Βουλής Γιαννάκη
Ομήρου. Τον κ. Ομήρου και τους
συνεργάτες του υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου, επικεφαλής πολυμελούς
αντιπροσωπείας του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Ο
κ. Ανδρέου αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν
την Κυπριακή οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στο οξύτατο πρόβλημα της ρευστότητας ως αποτέλεσμα
του οποίου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες
που μοιραία επιτείνουν και το πρόβλημα της ανεργίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ παρατήρησε πως η συνεχιζόμενη ύφεση από
τη μια και η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος για χρηματοδοτήσεις από την άλλη έχουν οδηγήσει

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο ΕΒΕΛ
την Κυπριακή οικονομία στην χειρότερη ίσως κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς μάλιστα να
διαφαίνεται αν, πως και πότε θα
υπάρξει διαφοροποίηση προς το
καλύτερο. Ζήτησε επίσης από το
σύνολο της πολιτικής ηγεσίας να
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων,
να αφήσει κατά μέρος τους διαξιφισμούς για τις επόμενες προεδρικές
εκλογές που βρίσκονται αρκετούς
μήνες μακριά και να μεριμνήσει, τώρα και όχι αργότερα, για μια σωστή
αναπτυξιακή πορεία που θα δώσει την προοπτική εξόδου από την
κρίση. Βρισκόμαστε, ουσιαστικά σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατέ-

ληξε ο κ. Ανδρέου.
Από πλευράς του ο κ. Ομήρου,
που συνοδευόταν από το βουλευτή Νίκο Νικολαΐδη και τον Επαρχιακό Γραμματέα της Ε∆ΕΚ Ηλία
Ιωακείμ, συμφώνησε πως όντως η
Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κρίση συνεχίζεται και οι αλλεπάλληλες
υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης καθιστούν τα πράγματα
ακόμη δυσκολότερα. Τόνισε πως η
Κύπρος πρέπει να καταβάλει κάθε
προσπάθεια για να αποφύγει το μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εξέλιξη που αν επισυμβεί
θα έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώ-

σεις και στην εικόνα της Κύπρου διεθνώς.
Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχουν πλέον ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί,
ενώ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις
ως την ατμομηχανή της ανάπτυξης.
Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι
χρειάζονται πλέον ριζοσπαστικές
μεταρρυθμίσεις και ανατροπές, τονίζοντας ότι το δημοσιονομικό μοντέλο που ήταν σε ισχύ στην Κύπρο
από της ιδρύσεως της ∆ημοκρατίας,
με κύριο χαρακτηριστικό, μεταξύ άλλων, τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, δεν
είναι πλέον βιώσιμο.

Εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
PInE στην Τεργέστη της Ιταλίας
Με αφετηρία το Τεχνολογικό Πάρκο που βρίσκεται στην
Τεργέστη της Ιταλίας, έκανε πρόσφατα την εκκίνηση του το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PInE (Promoting Industrial Energy
Efficiency). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την
προώθηση έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων
στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στις βιομηχανίες, και σε αυτό συμμετέχουν 14 συνεργάτες από 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η
Ισπανία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Μεταξύ των συνεργατών είναι διάφορα τοπικά Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια των χωρών αυτών και εταιρείες
ή πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.
Βασικός στόχος του PInE Project είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας,
μέσα από ένα πρόγραμμα ελέγχου μετρήσεων της ενεργειακής τους κατανάλωσης, την παροχή τεχνικών συμβουλών
και εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών μέτρων για μείωση του κόστους στην συνολική κατανάλωση ενέργειας. Η

δημιουργία του μοντέλου αυτού θα γίνει με πολλούς και
τακτικούς ελέγχους μετρήσεων στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα μέτρα που αναμένεται
να εφαρμοστούν θα είναι κυρίως η προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστημάτων, όπως τα φωτοβολταϊκά και άλλα.
Επίσης, με την ολοκλήρωση της έρευνας θα υπάρχει μια
εμπεριστατωμένη πλέον τεχνογνωσία για μεταφορά της στις
ενεργοβόρες και μη επιχειρήσεις. Παράλληλα, ανάμεσα στις
προτεραιότητες του PInE Project είναι η ευρεία επένδυση σε
ψηλά αποδοτικά συστήματα και μηχανισμούς παραγωγής
ενέργειας, που θα αποτελούν εφαλτήριο στην εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και θα μειώνουν αισθητά το κόστος
παραγωγής των βιομηχανιών.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
συμμετέχει ως ένας από τους δεκατέσσερις συνεργάτες, ανα-

λαμβάνοντας τον ρόλο της προώθησης και ενημέρωσης των
βιομηχανιών και κατ’ επέκταση όλων των επιχειρήσεων της
Λεμεσού για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και την πιθανή συμμετοχή τους. Η ενημέρωση αυτή θα επεκταθεί επίσης στους τοπικούς φορείς, τους ∆ήμους, τους οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την ενέργεια και στο αρμόδιο Υπουργείο. Το ΕΒΕΛ θα διοργανώσει
διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον τεχνικό συνεργάτη του προγράμματος και πολύ σύντομα θα συγκαλέσει
δημοσιογραφική διάσκεψη μέσα στο πλαίσιο της άμεσης
ενημέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Το Επιμελητήριο θεωρεί την συμμετοχή του στο πρόγραμμα πολύ
σημαντική, ειδικά μάλιστα καθώς στην Κύπρο το κόστος του
ηλεκτρικού ρεύματος έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα επίπεδα,
κυρίως στις βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, το ΕΒΕ Λεμεσού αναμένεται μέσα από την συνεργασία με τα άλλα Επιμελητήρια
των υπολοίπων χωρών και την τριβή με την όλη διαδικασία
της έρευνας, να αποκτήσει εμπειρίες που θα είναι ποικιλότροπα χρήσιμες στο εγγύς μέλλον.
Το όλο πρόγραμμα της έρευνας θα αποπερατωθεί σε τρία
χρόνια.
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Σημαντική η συμβολή του ΕΒΕΛ
στο ∆ιεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού (ΓΣΟ)
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Μάρτιο ο Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ για
το 2012, με τη φετινή διοργάνωση να αποτελεί, για πρώτη φορά, κοινή προσπάθεια
του ΕΒΕΛ, του ∆ήμου Λεμεσού, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Λεμεσού και του Γυμναστικού Συλλόγου
Ολύμπια (ΓΣΟ).
Ο Μαραθώνιος, που αξιολογείται ως μία
εκδήλωση που συνάδει με την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, και μάλιστα
νωρίς την άνοιξη οπότε η Κυπριακή τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει έντονα
το πρόβλημα της εποχικότητας, προσέλκυσε ενδιαφέρον αθλητών και αθλουμένων τόσο από την Κύπρο όσο και από το
εξωτερικό. Οι διαφορετικές διαδρομές (πέρα από τον κλασσικό μαραθώνιο, υπήρχε
η δυνατότητα συμμετοχής σε μισό μαρα-

θώνιο καθώς και σε δρόμους μικρότερης
απόστασης), σύμμαχο και τις καλές καιρικές
συνθήκες, προσέλκυσαν πέραν των 1800
δρομέων, εκ των οποίων 700 περίπου από
το εξωτερικό.
Σημαντικά επιτυχής υπήρξε και ο εταιρικός δρόμος που έγινε στο πλαίσιο της ίδιας
διοργάνωσης, με τη συμμετοχή δεκάδων
επιχειρήσεων από τη Λεμεσό και τις άλλες
πόλεις, ενώ στον ίδιο δρόμο συμμετείχαν,
τιμής ένεκεν, και δρομείς της Ελληνικής ∆ύναμης Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ), κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΒΕΛ.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, τόσο σε επίπεδο Προέδρου
και Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο προσωπικού, δήλωσε δυναμικά και ουσιαστικά
παρόν σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Το ΕΒΕ Λεμεσού στηρίζει την τουριστική
ανάπτυξη στο ∆ήμο Γερμασόγειας
Το ΕΒΕ Λεμεσού αποδέχθηκε με
ικανοποίηση την πρόσκληση για
συμμετοχή του στην Τουριστική Επιτροπή του ∆ήμου Γερμασόγειας. Η
πρώτη, ενημερωτικού χαρακτήρα,
συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στην παρουσία
του ∆ημάρχου Ανδρέα Γαβριηλίδη, και με τη συμμετοχή, πέραν του
ΕΒΕΛ, εκπρόσωπων διάφορων φορέων του τουριστικού κλάδου όπως
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού του ΠΑΣΥΞΕ, του ACTA, του ΠΑΣΙΚΑ, του
Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου, καθώς και του ΤΕΠΑΚ.
Στη συνεδρία έγινε ενημέρωση
από τον ∆ήμαρχο Γερμασόγειας για
τα αναπτυξιακά έργα που έχουν αποπερατωθεί τα τελευταία χρόνια στο
∆ήμο, αλλά, και για έργα που προωθούνται προς υλοποίηση και θα
συμβάλουν ουσιαστικά στην ανα-

βάθμιση του τουριστικού προϊόντος
που στόχο θα έχει την προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών. Μερικά από τα έργα είναι η πεζοδρόμηση
του παραλιακού μετώπου, η ανάπλαση του παραδοσιακού κέντρου της
Γερμασόγειας και η ανάρτηση του-

ριστικών χαρτών σε ευδιάκριτα και
κομβικά σημεία.
Επισημάνθηκαν παράλληλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός και οι δυσκολίες
που υπάρχουν συνεπεία της οικονομικής κρίσης. Τονίστηκε από όλες τις

πλευρές πως είναι πλέον επιτακτική
η ανάγκη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, που θα συμβάλουν στην
απάμβλυνση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζονται και κατ’ επέκταση
στην ανάκαμψη του τουρισμού.
Έγινε επίσης αναφορά στις σημαντικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο ∆ήμος Γερμασόγειας και
αναμένεται ότι θα προσελκύσουν αρκετούς επισκέπτες.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού χαιρετίζει τις
πρωτοβουλίες του ∆ήμου Γερμασόγειας και δηλώνει την στήριξη του σε
κάθε αναπτυξιακή και άλλη πρωτοβουλία που συμβάλλει θετικά στην
αναβάθμιση της τουριστικής βιομηχανίας.
Μόνιμος εκπρόσωπος του ΕΒΕΛ
στην Τουριστική Επιτροπή του ∆ήμου
Γερμασόγειας είναι ο Αντιπρόεδρος
Τουρισμού Κώστας Γαλαταριώτης.
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ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201,
P.O.Box. 53124, 3300 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291

e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

μικρά
Τα νέα
των Συνδέσμων
Η Αντιπροσωπεία των
Συνδέσμων Εκτελωνιστών και
∆ιαμεταφορέων παρακάθισαν
σε σύσκεψη στα γραφεία της
Αρχής Λιμένων και εξέφρασαν
τις απόψεις και εισηγήσεις
τους αναφορικά με τη μελέτη
που διεξάγει η Αρχή για τη
βέλτιστη χρήση των πόρων
της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στη διαδικασία, τη μεταφορά
και τις άδειες εισόδου – εξόδου
των εμπορευμάτων, στα ταμεία
και τη διαδικασία πληρωμής
των λιμενικών δικαιωμάτων,
το ωράριο λειτουργίας του
προσωπικού της Αρχής και των
αχθοφόρων και το ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής και
διόρθωσης των δηλωτικών
πλοίων.
Σε συνάντηση που είχε
αντιπροσωπεία του ‘‘Συνδέσμου
Μηχανικών Σκαφών Θαλάσσης
Κύπρου’’ με το Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας, συζητήθηκαν τα
θέματα που αφορούν την
εγγραφή και κατοχύρωση του
επαγγέλματος των μηχανικών
σκαφών θαλάσσης, σαν
ξεχωριστό επάγγελμα, με βάση
νομοθετική τροπολογία που
κατέθεσε η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Συγκοινωνιών.
Περαιτέρω έγινε ενημέρωση
εκ μέρους του τμήματος για τη
νομοθεσία που εφαρμόζεται
για τα σκάφη αναψυχής και
τις θαλάσσιες μηχανές και
συμφωνήθηκε να συνεχιστούν
οι επαφές για την ετοιμασία
βελτιωμένης πρότασης για
την τροποποίηση της σχετικής
νομοθεσίας κατά τρόπο που να
καλύπτει και τους μηχανικούς
σκαφών θαλάσσης καθώς και
για τα θέματα ασφαλείας των
σκαφών.

Συνάντηση με Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Αντιπροσωπεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. ∆ημήτρη ∆ημητρίου, συνοδευόμενη από το
Γραμματέα του Αναρρωτικού κ. Νεκτάριο Κάρυο, επισκέφθηκε στις
20.4.2012 τα γραφεία του ΒΕΑ όπου παρακάθισε σε σύσκεψη με μέλη
του Συμβουλίου του ΕΒΕΑ. Όπως εξήγησε ο κ. Κάρυος η επίσκεψη του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων μαζί με εκπροσώπους άλλων χωρών της ΕΕ
στην Κύπρο, εντάσσεται στα πλαίσια του ∆ιασυνοριακού Προγράμματος
για την Αγροτική Ανάπτυξη και την μελέτη νέων μεθόδων και εναλλακτικών πρακτικών στην εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Ακολούθησε αλληλοενημέρωση για τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο επιμελητηρίων και ανταλλάγησαν απόψεις για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και συνεργασιών στους
τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του
πολιτισμού και του διαμετακομιστικού εμπορίου. Για την υλοποίηση των
πιο πάνω συμφωνήθηκε όπως συνεχιστούν οι επαφές μέσω εμπορικών
εκθέσεων, αποστολών, συνεδρίων και της ∆ιεύθυνσης των Επιμελητηρίων για την περαιτέρω διεύρυνση των εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων Κύπρου – Ελλάδας.

Διαμόρφωση Ποταμού Λιοπετρίου
Στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και το Κοινοτικό Συμβούλιο στο Λιοπέτρι, η Υπουργός
Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, απένειμε τα
βραβεία στους πρωτεύσαντες στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό για τη διαμόρφωση
του αλιευτικού καταφυγίου και του ευρύτερου χώρου του ποταμού Λιοπετρίου.
Μετά από 20 χρόνια ανοίγει επιτέλους
ο δρόμος για την υλοποίηση του αιτήματος της κοινότητας Λιοπετρίου, του ΕΒΕΑ
και ολόκληρης της Επαρχίας για την αξιοποίηση του ποταμού και της ευρύτερης
περιοχής.
Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει περίπου € 10 εκατομύρια και εκτός από τη
διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου, περιλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας
που θα ενώνει τη νότια και βόρεια πλευρά, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους,
εκπαιδευτικό κέντρο χρήσης κανό, σύγχρονες πλατφόρμες για δέσιμο των σκαφών και άλλα.
Με την ολοκλήρωση των έργων, θα
αξιοποιηθεί τουριστικά ο ποταμός, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα
συνδεθεί η ακτογραμμή του ποταμού με
την Αγία Θέκλη, την Αγία Νάπα και τον
Πρωταρά. Θα γίνει επίσης ποδηλατόδρομος που θα συνδέει τις παράλιες περιοχές
με την ενδοχώρα.

Ηλεκτρονική υποβολή του Intrastat από 1/7/2012
Με βάση τη σχετική νομοθεσία,
η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat καθίσταται υποχρεωτική από την 1/7/2012.
Μετά από συνεννόηση με την
υπηρεσία Intrastat στο τμήμα ΦΠΑ
διοργανώθηκαν σεμινάρια στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, για
ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, των εκτελωνιστών και άλλων
εμπλεκομένων για την υφιστάμενη
νομοθεσία, την διαδικασία εγγραφής και τη διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής της δήλωσης Intrastat με
XML File ή με έντυπο.
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Επιτυχής η 1η Έκθεση Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, από τις 30
Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου 2012, η 1η Εκθεση Επιχειρηματικότητας Επαρχίας Αμμοχώστου που διοργάνωσε
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου,
με τη συνεργασία της Επιτροπής Βιομηχάνων Φρενάρους, στην αίθουσα «Ζάππειον», στη ∆ερύνεια.
Με το σλόγκαν «Γνωρίζω και Αναδεικνύω τις Επιχειρήσεις του τόπου μου», 40 και πλέον επιχειρήσεις συμμετείχαν στην έκθεση, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες και τα
προϊόντα τους.
Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 3000
επισκέπτες οι οποίοι ήταν κατενθουσιασμένοι με την
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου. Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, από τον
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, ο οποίος συγχάρηκε το ΕΒΕΑ για την
πρωτοβουλία του, χαρακτηρίζοντας την ως μια πρωτοποριακή κίνηση, δηλώνοντας παράλληλα την προσωπική του περηφάνια που ο επιχειρηματικός κόσμος έχει τις
ικανότητες και τη διάθεση να γεννά ιδέες και να προχωρά μπροστά.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης ανέφερε
μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση αποσκοπεί στη στήριξη του
επιχειρηματικού κόσμου της Αμμοχώστου, την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και την προβο-

λή των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στην έκθεση.
Περαιτέρω ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε την ανάγκη
που έχει η Επαρχία για έργα υποδομής και ανάπτυξης.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ κ. Φηδείας Πηλείδης και ο ∆ήμαρχος ∆ερύνειας
κ. Αντρος Καραγιάννης, οι οποίοι συγχάρηκαν το ΕΒΕΑ
για την πρωτοβουλία του.
Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ κ. Π. Πέτρου,

ανέφερε ότι δεδομένης της επιτυχίας και της ανταπόκρισης του επιχειρηματικού κόσμου και με βάση τα κολακευτικά σχόλια των επισκεπτών, η έκθεση θα καταστεί
ετήσιος θεσμός.
Μέσα στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις, όπως παρουσίαση της μοντέρνας
Κυπριακής κουζίνας, συνέδριο με θέμα το ρόλο των Κέντρων Αναψυχής, καθώς και μαθητικός διαγωνισμός με
θέμα την «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

Επίσκεψη του Προέδρου της Ε∆ΕΚ στην Αμμόχωστο
Αντιπροσωπεία της Ε∆ΕΚ Αμμοχώστου, με επικεφαλής τον πρόεδρο της
Βουλής και πρόεδρο του κινήματος
Γιαννάκη Ομήρου και το βουλευτή
Αμμοχώστου Γιώργο Βαρνάβα, επισκέφθηκε στις 9/4/2012, την Ελεύθερη
Επαρχία Αμμοχώστου και παρακάθισε
σε σύσκεψη, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα του τουρισμού.
Εκ μέρους του ΕΒΕΑ ο πρόεδρος κ.
Γιώργος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στις
ενέργειες και εισηγήσεις του ΕΒΕΑ για
εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας και
παρέδωσε στον πρόεδρο της Ε∆ΕΚ
υπόμνημα με κατάλογο εκκρεμού-

ντων έργων υποδομής, όπως οι μαρίνες, συνεδριακό κέντρο πολυμέσων με

καζίνο, αίθουσες αθλοπαιδιών, κολυμβητήριο, αμφιθέατρο, πεζόδρομος και

άλλα και τα οποία επιβάλλεται να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
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ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12,
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

e-mail: lcci@spidernet.com.cy

μικρά
Συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Βουλής για το θέμα
των Αλυκών Λάρνακας
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, συζήτησε κατόπιν
εγγραφής του θέματος από τον
Βουλευτή των Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη, το θέμα των επιπτώσεων στο περιβάλλον των
Αλυκών Λάρνακας από την
απόρριψη τοξικών ουσιών και το
θέμα της κατάστασης του περιβάλλοντος στον υγροβιότοπο της
περιοχής. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας (30/3/2012) απόψεις
για το θέμα εξέφρασαν: οι Βουλευτές Λάρνακας, ο ∆ήμαρχος
Λάρνακας, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η Επαρχιακή ∆ιοίκηση
Λάρνακας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων , το ΕΒΕ Λάρνακας κ.α.
Ο ∆ήμαρχος της Λάρνακας κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης ανέφερε
κατά τη συνεδρία ότι έρευνα του
∆ήμου έχει εντοπίσει αρκετές οικιστικές μονάδες (Λάρνακας και
Αραδίππου) οι οποίες ρίχνουν
απόβλητα στις Αλυκές Λάρνακας – έχει γίνει διευθέτηση αυτά
να μεταφέρονται στην μονάδα
της Βαθιάς Γωνιάς - και να σταματήσει έτσι η παράνομη χρησιμοποίηση των Αλυκών για ρίψη
αποβλήτων.
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί μετά
την εφαρμογή των μέτρων του
∆ήμου Λάρνακας.

Συνεδρία της Επιτροπής
Προώθησης της
Λάρνακας ως
Επιχειρηματικό Κέντρο
Η Επιτροπή Προώθησης της
Λάρνακας ως Επιχειρηματικό
Κέντρο πραγματοποίησε δύο
συνεδρίες στις οποίες εξέτασε
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ξένες εταιρείες και επενδύσεις στην Κύπρο,
όπως και τρόπους προσέλκυσης τους στη Λάρνακα. Η Επιτροπή, η οποία ορίστηκε και
αποτελεί υποεπιτροπή του ∆.Σ.
του ΕΒΕΛ, αποτελείται από τους
κ.κ. Λάκη Αποστόλου, Ευγένιο
Ερωτοκρίτου, Χάρη Κυριακίδη,
Κώστα Νικολαϊδη και Πάμπο
Χαραλάμπους. Στην Επιτροπή
συμμετέχει και ο κ. Κώστας ∆ημητρίου Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών του ΕΒΕΛ, ενώ προεδρεύει
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθωνας Θεοδούλου.

O Πρόεδρος του ∆.Σ. της Hermes Airports
Ι. Ιακώβου στο ∆.Σ. του ΕΒΕ Λάρνακας
Κατά τη διάρκεια συνεδρίας του
∆.Σ. του ΕΒΕ Λάρνακας, προσκλήθηκε να παραστεί ο Πρόεδρος του
∆.Σ. της Hermes Airport κ. Ιάκωβος
Ιακώβου, ο οποίος είχε την ευγενή
καλοσύνη να ανταποκριθεί στην
πρόσκληση.
Ο κ. Ιακώβου ενημέρωσε το Σώμα για τα κίνητρα και ενέργειες της
Hermes Airport όσον αφορά το θέ-

μα της ανάπτυξης και αύξησης του
τουριστικού ρεύματος προς την
Κύπρο, ως επίσης και για το θέμα της αξιοποίησης των παλαιών
εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου από την Κινέζικη Εταιρεία Far
Eastern Phoenix Ltd. Για όλα τα θέματα έγινε παραγωγική και εποικοδομητική συζήτηση με σημαντικά
συμπεράσματα για την ανάπτυ-

ξη της Λάρνακας. Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθ. Θεοδούλου
ευχαρίστησε τον κ. Ιακώβου για
την επίσκεψη του στο ΕΒΕ Λάρνακας, όπως και για την ενδελεχή ενημέρωση την οποία έτυχε το ∆.Σ.
ενώ συνεχάρη τον Πρόεδρο της
Hermes για τη συνολική προσπάθεια της Hermes Airports για ανάπτυξη και πρόοδο.

Ετήσια Γενική Συνέλευση ∆ημόσιας
Εταιρείας «Marinaman Ltd»
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ∆ημόσιας Εταιρείας
“Marinaman Ltd” πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Επιμελητηρίου Λάρνακας.
Κατά τη διάρκεια του απολογισμού ο Πρόεδρος του
απερχόμενου ∆.Σ. και ∆ήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας
Λουρουτζιάτης αναφέρθηκε στην πορεία του ενιαίου
έργου Λιμανιού – Μαρίνας, στο οποίο ως γνωστό συμμετέχει και η “Marinaman Ltd”, τονίζοντας την σημασία
του έργου για την τοπική και εθνική οικονομία.
Η φετινή Γ.Σ. ήταν και εκλογική. Κατά τη διάρκεια της

εκλογικής διαδικασίας υπέβαλαν υποψηφιότητα οι ακόλουθοι μέτοχοι κ.κ.: Όθωνας Θεοδούλου, Γιώργος Καλλής, Κώστας ∆ημητρίου, Άκης Λευκαρίτης, Γιαννάκης
∆ημητρίου, Γιώργος Καλοπετρίδης, Τάσος Χριστοφόρου, Νίκος Κοσμάς, Πολύκαρπος Θεοφάνους, Παρσών
Παρσών και Νάκης Αντωνίου.
Κατά τον καταρτισμό του ∆.Σ. ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 29/2/12, νέος Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας εξελέγη ομόφωνα ο κ. Όθωνας Θεοδούλου και
Αντιπρόεδρος ο κ. Γιώργος Καλλής.

Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων
πετρελαιοειδών συζητήθηκε στη Βουλή
Σε συνεδρία της στις 13 Μαρτίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συζήτησε το
θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης
πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα.
Στη συνεδρία παρέστησαν και ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόοδο της διαδικασίας η Υπουργός Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Πραξούλλα Αντωνιάδου και
η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Η κ. Αντωνιάδου επεξήγησε τη διαδικασία προσφορoδότησης του έργου του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, του
οποίου η δημιουργία θα επιτρέψει τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τοποθετήθηκαν: ο ∆ήμαρχος Λάρνακας κ. Α. Λουρουτζιάτης, και οι Βουλευτές της
πόλης οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχία και προβληματισμό
για τις σοβαρές καθυστερήσεις οι οποίες παρατηρούνται.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου στην τοποθέτηση του ανέφερε τις σοβαρές αποκλίσεις
από τα χρονοδιαγράμματα της συμφωνίας Κυπριακής ∆ημοκρατίας και ∆ήμου Λάρνακας για μετακίνηση των εγκαταστάσεων και παράδοση του χώρου στην ανάπτυξη. Ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ μετέφερε και την αγανάκτηση του κόσμου της Λάρνακας για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων
για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα.
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Συνάντηση ΕΒΕΛ με τη Γενική ∆ιευθύντρια
του Υπουργείου Εμπορίου Ζέτα Αιμιλιανίδου
Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθυντής του
ΕΒΕ Λάρνακας κύριο ‘Οθωνας Θεοδούλου και Γιώργος Ψαράς είχαν στη
Λευκωσία συνάντηση με τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου
κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν τα θέματα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και δημιουργίας
του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού,
οι περικοπές στα σχέδια επιδοτήσεων
για τη Βιομηχανία και το θέμα της διαδικασίας αιτήσεων για αδειοδότηση

καταφυγίων σκαφών και των αιτήσεων που εκκρεμούν για τη Λάρνακα.
Η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε για
την πρόοδο της διαδικασίας για τη δημιουργία του ενεργειακού κέντρου στο
Βασιλικό, όπως και για το ζωηρό ενδιαφέρον του Υπουργείου για μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης
των πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα.
Όσον αφορά το θέμα των επιδοτήσεων στη Βιομηχανία, ο Αναπληρωτής
∆ιευθυντής Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Κοντός διαβεβαίωσε ότι παρά τις
παρούσες συνθήκες περικοπών, ορισμένα σχέδια είναι σε ισχύ και θα καταβληθεί προσπάθεια να επανέλθουν

και άλλα στα επόμενα χρόνια.
Για το θέμα των καταφυγίων και Μαρίνων, έχει ορισθεί Επιτροπή από το
Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο μπορούν να υποβάλλονται σχετικά αιτήματα στη Επιτροπή συμμετέχει και το
Υπουργείο Εμπορίου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Όθωνας Θεοδούλου επανέλαβε τη
θέση αρχής του Επιμελητηρίου όπως
τηρηθεί έστω και εκπρόθεσμα η συμφωνία Κυπριακής ∆ημοκρατίας και
∆ήμου Λάρνακας (2001) για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και ετοιμασία του χώρου.
Επίσης μετέφερε το αίτημα του ∆.Σ.

του ΕΒΕ Λάρνακας για:
A) Έναρξη επαφών του Υπουργείου με
τις εταιρείες πετρελαιοειδών.
B) ∆ημιουργία πολεοδομικού σχεδίου
για την ανάπτυξη της περιοχής μετά τη μετακίνηση.
Γ) ∆ημιουργία ταμείου για τον καθαρισμό και την ετοιμασία του χώρου
των πρώην εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών.
Για το θέμα των επιδοτήσεων επεσήμανε ο κ. Θεοδούλου τη σημασία της
Βιομηχανίας για την Κύπρο και προέτρεψε το Υπουργείο Εμπορίου και τα
στελέχη του όπως πράξουν το παν δυνατόν για στήριξη του τομέα.

Συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΛ Όθωνα Θεοδούλου
με την Υπουργό Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας
κ. Όθωνας Θεοδούλου και ο ∆ιευθυντής του κ. Γιώργος Ψαράς είχαν
συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Σωτηρούλλα Χαραλάμπους και τον

∆ιευθυντή του Υπουργείου κ. Γιώργο Παπαγεωργίου στα γραφεία του
Υπουργείου στη Λευκωσία. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης η Υπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο του
ΕΒΕΛ για θέματα της αρμοδιότη-

τας της συμπεριλαμβανομένων και
σχεδίων του Υπουργείου στα θέματα απασχόλησης. Ο κ. Θεοδούλου ενημέρωσε την κ. Υπουργό για
τα αναπτυξιακά έργα της πόλης και
επαρχίας Λάρνακας όπως και για

την κατάσταση της τοπικής οικονομίας στους διάφορους τομείς. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα αποδοτική
και έδωσε την ευκαιρία και στις δύο
πλευρές για αλληλοενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων.

Προστάτεψτε
τα δάση

Ο Πρέσβης της Πορτογαλίας
στο ΕΒΕ Λάρνακας
Ο Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Κύπρο κ. Joao Bernando
Weinstein, συνοδευόμενος από τον Επίτιμο Πρόξενο της χώρας
στην Κύπρο κ. Ιάκωβο ∆ημητρίου, επισκέφθηκε τα γραφεία του
Επιμελητηρίου, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ∆.Σ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πρέσβης ενημερώθηκε

για τα έργα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, όπως και γενικότερα για τις τάσεις της τοπικής οικονομίας. Τόσο ο κ. Joao Bernando
Weinstein όσο και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ υποσχέθηκαν ότι η επαφή
και συνεργασία του ΕΒΕΛ με την Πορτογαλική Πρεσβεία θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί προς όφελος των εμπορικών σχέσεων Κύπρου - Πορτογαλίας.
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στο Επιμελητήριο Πάφου
Συνοδευόμενος από το
Βουλευτή Πάφου του κόμματος και άλλους αξιωματούχους ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κ.
΄Αντρος Κυπριανού πραγματοποίησε στις 20 Μαρτίου επίσκεψη στο ΕΒΕ Πάφου, όπου
είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός παρουσίασε τις προτάσεις του
Ε.Β.Ε Πάφου για ανάκαμψη
της Κυπριακής οικονομίας και
επαναφορά της σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης που θα
οδηγήσουν στην βελτίωση
των οικονομικών δεδομένων
και στην αύξηση της απασχόλησης. Αναφέρθηκε επίσης
στα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της
Επαρχίας της Πάφου και ζήτησε από τον κύριο Κυπριανού
όπως μέτρα ώστε να επιλυθεί
άμεσα το πρόβλημα της ρευστότητας των Τραπεζών, με
στόχο την ανταγωνιστική δανειοδότηση του Επιχειρηματικού κόσμου. Ζητήθηκε επίσης
η συμπερίληψη της Επαρχίας στο γενικότερο σχεδιασμό
του κράτους για την διαχείριση φυσικού αερίου/ υδρογονανθράκων, η προώθηση

των ΑΠΕ για μείωση του ενεργειακού κόστους όπως και
προώθηση της αδειοδότησης και κατασκευής των μεγάλων εμπλουτιστικών έργων
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της Επαρχίας, τα οποία θα
έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο
της επαρχίας.
Ειδική αναφορά έγινε από
την αντιπροσωπεία του Ε.Β.Ε
Πάφου στα έργα υποδομής
και ανάπτυξης της Επαρχίας
της Πάφου όπως η προστα-

σία, βελτίωση και ο εμπλουτισμός των παραλιών, η
ίδρυση
Πανεπιστημιακών
σχολών στην Πάφο (Αρχαιολογίας και Καλών Τεχνών), η
υλοποίηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Ακάμα, η κατασκευή Καζίνο και Μαρίνας, η
άμεση προώθηση των βασικών οδικών έργων υποδομής
που χρειάζεται η Επαρχία, η
αναβάθμιση και εξωραϊσμός
των Λιμανιών (Κ.Πάφου και
Λατσιού) και η μελέτη αξιολόγησης για κατασκευή αγκυ-

ροβολίου στο λιμανάκι της Κ.
Πάφου.
Ο Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει
το Ε.Β.Ε Πάφου στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας,
συμφώνησε σε αρκετά θέματα και προβλήματα που του
τέθηκαν και δεσμεύτηκε να τα
θέσει ενώπιον των αρμοδίων
Υπουργών στηρίζοντας και
ενισχύοντας την άμεση επίλυση τους. Θα ενημερώσει δε
σχετικά το Επιμελητήριο.

H Ryanair στην Πάφο: Αρχή μιας νέας εποχής
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, ο κατ’ εξοχήν φορέας τουρισμού
της Επαρχίας Πάφου, χαιρέτισε πρόσφατα την έναρξη πτήσεων της γνωστής αεροπορικής εταιρείας Ryan air
και καλωσόρισε θερμά τους πρώτους επιβάτες που κατέφθασαν από
τη Στοκχόλμη και Φρανκφούρτη στις 5
Απριλίου 2012.
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία με την Hermes Airports
στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου στις 5
Απρίλιου 2012 έγινε ένα θερμό καλωσόρισμα των επιβατών των πτήσεων
από Σουηδία και Γερμανία με Κυπριακούς Χoρούς και Μουσική, προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων και
Παφίτικων κρασιών καθώς και αναμνηστικών δώρων και ενημερωτικού
υλικού της Τουριστικής Πάφου.
Όπως είναι γνωστό η Rynair έχει περιλάβει την Πάφο στα πτητικά της προγράμματα με τη δημιουργία βάσης για
δύο αεροσκάφη στο ∆ιεθνές αεροδρόμιο Πάφου.
Με πρόγραμμα για εκτέλεση πέραν
των 40 εισερχόμενων πτήσεων την
εβδομάδα από νέους προορισμούς και
μεταφορά πέραν των 230,000 επιβατών
ετησίως, εκτός από τα αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν
για την Πάφο και την Κύπρο γενικότερα, η δραστηριοποίηση της Ryanair

αναμένεται να μειώσει την ανεργία, να
απαμβλύνει την εποχικότητα, να αναβαθμίσει το διεθνές κύρος και τη θέση
της Πάφου. Παράλληλα αναμένεται ότι
θα αυξηθούν σημαντικά οι αφίξεις μεμονωμένων επισκεπτών στην Πάφο και
Κύπρο γενικότερα, με όφελος σε παρεμφερείς τομείς της οικονομίας όπως
υπηρεσίες, ανάπτυξη γης, εμπόριο,
εστιατόρια, κ.α.
Η εταιρεία Ryanair διαχειρίζεται στόλο με περισσότερα από 250 αεροσκάφη και εκτελεί περίπου
1400
πτήσεις ημερησίως, συνδέοντας 160
προορισμούς.
Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη, χαρακτηρίζεται ίσως ως η σημαντικότερη
των τελευταίων χρόνων για την Πά-

φο. Η συνεργασία αυτή έρχεται στην
πιο κρίσιμη φάση της οικονομίας της
επαρχίας μας και δίνει πραγματικά
φτερά στην Πάφο και σύνδεση με αγορές που την ενδιαφέρουν, τόσο με τις
βόρειες χώρες όσο και με χώρες/προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης.
Καλωσορίζουμε τη Ryanair στην
Πάφο και δεσμευόμαστε όπως μέσα από μια συλλογική προσπάθεια
να πράξουμε ότι είναι δυνατό για
μια πολύ επιτυχημένη παρουσία της
στην Πάφο και για επίτευξη των στόχων μας για διείσδυση σε νέους προορισμούς, αύξηση αφίξεων και την
περαιτέρω αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάφου με σημαντική ολόχρονη δραστηριότητα.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΕΒΕ
Πάφου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο

Αντιπροσωπεία του ∆Σ του Ε.Β.Ε Πάφου είχε συνάντηση στις 28/3/2012 με το
∆ήμαρχο κ. Βέργα και άλλους υπηρεσιακούς αξιωματούχους του ∆ήμου Πάφου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός αφού συνεχάρη τον ∆ήμαρχο
Πάφου και το ∆ημοτικό Συμβούλιο για την
εκλογή τους κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις του Ε.Β.Ε Πάφου για συγκεκριμένα
θέματα της πόλης της Πάφου, για βελτίωση της τοπικής οικονομίας, αναβάθμιση
της τουριστικής υποδομής και της αισθητικής της και για στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της Επαρχίας. Μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπόνησης ενός
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Επαρχίας της Πάφου (master plan), στην ανάγκη αναβάθμισης και εξωραϊσμού του
δομημένου περιβάλλοντος στις περιοχές
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και στην ανάγκη εξωραϊσμού
και αναβάθμισης των παραλιών και των
προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα τονίστηκε η ανάγκη ανάπλασης και
αναζωογόνησης του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης. Ο ∆ήμαρχος Πά-

φου αφού υπογράμμισε τον σημαντικό
ρόλο του Ε.Β.Ε Πάφου στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας και τη γενικότερη συμβολή του στα δρώμενα της Επαρχίας, αναγνώρισε την ορθότητα των προτάσεων των
εκπροσώπων του Ε.Β.Ε Πάφου. Ο κ. Βέργας τόνισε πως η πόλη αντιμετωπίζει τρεις
μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με περίσσια σοβαρότητα και επαγγελματισμό: Την εμπλοκή της
στην Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012, την διεκδίκηση της
Πάφου ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2017 και την έναρξη του πτητικού
προγράμματος της Ryanair στο αεροδρόμιο Πάφου. ∆ιαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου πως υπάρχει η
θέληση του νέου ∆ημοτικού Συμβουλίου
και του ίδιου προσωπικά να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια μέσα στο 2012 με την βοήθεια όλων των φορέων για αναβάθμιση
της εικόνας της Επαρχίας. Υπογραμμίστηκε
επίσης το πόσο σημαντική είναι η συνέχιση της στενής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για το καλό
της πόλης και της Επαρχίας της Πάφου.
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