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ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
χρειάζεται η οικονομία μας
Να προχωρήσουν τώρα οι διαρθρωτικές αλλαγές
Στη φάση που βρίσκεται η πραγματική οικονομία, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας
χρήματος στην αγορά.
Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας,
γεγονός που
υπονομεύει τόσο την
ομαλή λειτουργία της
αγοράς, όσο
και τις προσπάθειες για
ανάπτυξη.
Ως αιτία για τα προβλήματα ρευστότητας το ΚΕΒΕ θεωρεί τη δυσκολία χρηματοδότησης από τις Εμπορικές Τράπεζες καθώς και το κόστος των επιτοκίων
που έχει γίνει απαγορευτικό για τις επιχειρήσεις.
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Μειωμένοι
συντελεστές
ΦΠΑ για
κατοικίες
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Ανάσα στην οικονομία από τον τουρισμό
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τη φετινή επίδοση του τουρισμού. Ο Ιούνιος παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά €34,5 εκατ. ή κατά 15.7% και είναι η μεγαλύτερη
από τον Ιούλιο του 2011.
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Στο τελικό στάδιο ο νέος
Κρατικός Προϋπολογισμός
σει για τις θερινές διακοπές και
έτσι, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο
Οικονομικός ∆ιευθυντής Προϋπολογισμού και ∆ημοσιονομικού Ελέγχου, Σταύρος Μιχαήλ,
ενδεχομένως να
τηρηθούν επακριβώς οι πρόνοιες
του Συντάγματος
και να κατατεθεί ο
Προϋπολογισμός
στη Βουλή πριν τις
30 Σεπτεμβρίου
αντί στην Ολομέλεια που συνεδριάζει την πρώτη Πέμπτη Οκτωβρίου.
"Η συζήτηση αυτή, κατά τα τελευταία έτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο", δήλωσε ο κ. Μιχαήλ,
"συνήθως είναι διήμερη, δηλαδή
γίνεται μία πρώτη συζήτηση την
πρώτη ημέρα της συνεδρίας του
Υπουργικού Συμβουλίου και μετά
ορίζεται μία δεύτερη συζήτηση

Στα μέσα
Σεπτεμβρίου στο
Υπουργικό
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Αιτήσεις για
βραβεία
εξαγωγών
2011

Η δυσκολία στα
δάνεια και τα
επιτόκια στέγνωσαν
την αγορά

Στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης είναι τα έγγραφα του
Κρατικού Προϋπολογισμού για
το 2013, καθώς και του Μεσοπρόθεσμου ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 2013 - 2015
και γίνονται οι τελευταίες τεχνικές
επεξεργασίες για
την ετοιμασία της
σχετικής πρότασης
του Υπουργού Οικονομικών Βάσου
Σιαρλή, η οποία θα συζητηθεί στο
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 11ης Σεπτεμβρίου.
Ακολούθως, αφού εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο και
αφού διαμορφωθεί η τελική μορφή του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2013, θα γίνει η κατάθεσή
του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εφέτος δεν έχει κλεί-

διαβάστε
Ο ρόλος
κοινωνικών
εταίρων
στην Ε.Ε.

για τις επόμενες μία ή δύο ημέρες, για να εγκριθεί στο σύνολό
του ο Κρατικός Προϋπολογισμός,
ο οποίος", συμφώνως των εκτιμήσεων του κ. Μιχαήλ, "θα διορθωθεί αναλόγως των παρατηρήσεων
και υποδείξεων του Υπουργικού
και θα κατατεθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων".
Βασική αποστολή της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισμού και
∆ημοσιονομικού Ελέγχου, της
οποίας προΐσταται ο κ. Μιχαήλ,
πηγάζει από τα Άρθρα 165 έως
168 του Μέρους ΧΙ - ∆ημοσιονομικές ∆ιατάξεις του Συντάγματος
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και
συνίσταται στην εφαρμογή της
εκάστοτε δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες, τα
έσοδα και το δανεισμό του δημόσιου τομέα.

Νέο σχέδιο
χορηγιών
για Μμε
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Παράνομη η χρήση γεννητριών για μείωση μέγιστου
φορτίου Επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο ότι γίνεται παράνομη
χρήση γεννητριών από πελάτες της ΑΗΚ με στόχο τη μείωση του μέγιστου
φορτίου που καταγράφουν οι μετρητές ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ με
επιστολή του στο ΚΕΒΕ χαρακτηρίζει το θέμα πολύ σοβαρό επειδή επηρεάζει αρνητικά; Από οικονομικής άποψης την ΑΗΚ και ταυτόχρονα θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού της που εργάζεται στο δίκτυο. Ο
Γενικός Διευθυντής επισημαίνει τα πιο κάτω:
(α) Είναι παράνομο να λειτουργούν παράλληλα με το δίκτυο της ΑΗΚ οι
ιδιωτικές γεννήτριες για ικανοποίηση μέρους του φορτίου των εγκαταστάσεων, καθότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού
της ΑΗΚ.
(β) Οι συμφωνημένες διατιμήσεις για χρέωση δεν επιτρέπουν την παράλληλη χρήση ιδιωτικής γεννήτριας, σκοπός της οποίας είναι να αποτελεί
εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ και όχι η μείωση
της Μέγιστης Ζήτησης που καταγράφεται από τους Μετρητές της ΑΗΚ.

10.000

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

∆ιατηρώντας...

ΚΑΘΑΡΟ
το περιβάλλον
ενισχύουμε
τον πολιτισμό μας

• Όταν βρισκόμαστε σε δίλημμα ποία Ιατρική θεραπεία ν’ ακολουθήσουμε ή όταν η θεραπεία δεν
αποδίδει συστήνεται να ζητούμε δεύτερη γνώμη. Το BUPA Cromwell Hospital που πιστεύεται ότι
είναι το πλέον προοδευμένο Νοσοκομείο στη Βρετανία, αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από τη
ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΟΣ ΛΤ∆, τηλ.: 25-335073, Fax: 25-383739, Email: bupa@nicosrossos.com και ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσει.
• Επίσης για θεραπείες που δεν γίνονται στην Κύπρο το BUPA
Cromwell θα ανταποκριθεί άμεσα.
• Το BUPA Cromwell συγκεντρώνει 72 Ιατρικές ειδικότητες που
τις προσφέρουν άνω των 400 κορυφαίων ειδικών Γιατρών.
• Χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, όπως το
πρώτο σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Βρετανία, “ambient” MRI
Scanner, Χειρουργική Εγκεφάλου χωρίς καμία τομή.
• Λειτουργεί Συμβουλευτική Μονάδα Υποστήριξης των ασθενών καρκίνου και των συγγενών τους.
• Στο BUPA Cromwell Hospital σας κάνουν να νιώθετε σαν
στο σπίτι σας.
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Τουρισμός: Αύξηση €35 εκ. στα έσοδα τουρισμού
Θετική νότα στο αρνητικό
κλίμα της οικονομίας προσδίδει ακόμα μια φορά ο τουριστικός κλάδος με τα έσοδα Ιουνίου
να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 11
μηνών.
Σύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία, τα έσοδα από τον
τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2012
ανήλθαν στα €254.5 εκ. σε σύγκριση με €220.0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2011 με την
αύξηση να φτάνει τα €34.5 εκ.
Η αύξηση των εσόδων ανήλθε στο 15,7% τον Ιούνιο του
2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη αύξηση για τα τουριστικά έσοδα από τον Ιούλιο
του 2011.
Η άνοδος οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των αφίξεων κατά 9,7% στις 329.977 τον Ιούνιο
του 2012 από 300.817 τον Ιούνιο του 2011.
Θετική επίδραση είχε και η
αύξηση στην κατά κεφαλήν δα-

Με καλύτερους πελάτες
τους Ρώσους τουρίστες
Έσοδα από τον τουρισμό
(% σε σχέση με αντ. περσινό μήνα)
2009 2010 2011 2012
Ιανουάριος
-11.6
-4.9
0.4
0.7
Ια
ανοουά
υά
άριοος
Φεβρουάριος
-10.6
-6.4
8.8 -12.4
Μάρτιος
-14.8 14.3
1.3
μ/δ
Απρίλιος
-0.3 -17.1
53.5 -16.1
Μάιος
-17.3
4.2
13.6
14.5
Ιούνιος
-23.6 11.4
12.6
15.7
Ιούλιος
-14.6
-0.6
18.8
Αύγουστος
-15.6
2.7
10.7
Σπτέμβριος
-19.1 10.1
6.9
Οκτώβριος
-21.3 12.3
7.5
Νοέμβριος
-15.7
2.3
3.7
∆εκέμβριος
-17.3
4.2
1.9
Ιανουάριος-∆εκέμβριος -16.7
3.8
12.9
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

πάνη των τουριστών τον Ιούνιο.
Η κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε
στα €771,1 έναντι €731,2 τον
Ιούνιο του 2011.

Τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή
δαπάνη τον Ιούνιο είχαν οι τουρίστες από τη Ρωσία (€940), οι
Ελβετοί (€931), και οι τουρίστες

από Βέλγιο (€888).
Όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2012 τα έσοδα από
τον τουρισμό υπολογίζονται

σε €645,7 εκ. σε σύγκριση με
€610,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σημειώνοντας
άνοδο 5,7%.
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μικρά
Συνέδριο και ΄Εκθεση
για ΜΜΕ στην Πολωνία
24-27 Σεπτεμβρίου
Το Βιομηχανικό και Εμπορικό
Επιμελητήριο της Katowice στην
Πολωνία διοργανώνει στις 2427 Σεπτεμβρίου το 2ο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο για μικρές και μεσαίου
μεγέθους επιχειρήσεις και ∆ιεθνή
έκθεση με τίτλο ‘’Fair of Services and
Products for Small and Medium –
Size Enterprises / BIZNES EXPO’’.
Οι δύο διοργανώσεις έχουν τεθεί
κάτω από την αιγίδα του Προέδρου
της Πολωνίας B. Komorowski και
των Προέδρων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής M. Schulz και J.M.
Barroso αντίστοιχα, και αποτελούν
το σημαντικότερο επιχειρηματικό
γεγονός το οποίο τυγχάνει ευρείας
προβολής από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης της Πολωνίας. Οι
διοργανωτές αναμένουν για φέτος
περί τους 3.500 επισκέπτες, ανάμεσα
τους και επιχειρηματικές αποστολές
από το εξωτερικό, εκπρoσώπους
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
επιφανείς επιχειρηματίες και
επενδυτές της χώρας, εκπροσώπους
της Πολωνικής κυβέρνησης,
δημοσιογράφους, επιστήμονες/
πανεπιστημιακούς κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες από τους
οργανωτές:
Matgorzata Paluch And Agnieszka
Gromada
Education and Economic Enterprise
Department
Tel. 0048-323511189, E-mail:targi@
rig.katowice.pl
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Το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕ
ανέδειξε το Άτυπο Συμβούλιο Απασχόλησης
Τις θέσεις UEAPME κατέθεσε το ΚΕΒΕ
Την πάγια θέση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους
κοινωνικούς εταίρους πριν από τη λήψη
οποιασδήποτε απόφασης για θέματα που
αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
τους εργοδοτούμενους τους κατέθεσε το
ΚΕΒΕ στο Άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 12 - 13 Ιουλίου στα
πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στο ΄Ατυπο Συμβούλιο στο οποίο το ΚΕΒΕ
παρουσίασε τις θέσεις της UEAPME (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) στάληκε το ισχυρό μήνυμα ότι
οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων και να
μη λαμβάνονται αποκλειστικά στο επίπεδο
της ΕΕ, ήταν δε ομόφωνη η αρνητική αντίδραση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο Τριμερές Φόρουμ στο
οποίο να συζητούνται τα θέματα αυτά και
ιδιαίτερα το θέμα των ημερομισθίων. Τονίστηκε ότι οι υφιστάμενες δομές είναι σε θέση
να χειρίζονται με επιτυχία αυτά τα θέματα, γι’
αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουν να αξιοποιούνται.
Ειδική έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για
βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
στην Ευρώπη και στην ανάγκη για στήριξη
των προσπαθειών τους για καταπολέμηση
της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων.
Πολλές Οργανώσεις που συμμετείχαν στο
Άτυπο Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη για
βελτιώσεις στο σχέδιο εφαρμογής οικονομικής διακυβέρνησης. Εκφράστηκαν επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη που αντί ανταλλαγής απόψεων
με τους κοινωνικούς εταίρους απλώς τους
ενημερώνουν για αποφάσεις τους μετά τη
λήψη τους και ζητήθηκε αλλαγή στην τακτική αυτή.
Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για παραπέρα βελτίωση των προγραμμάτων Κατάρτι-

Τις θέσεις του ΚΕΒΕ ανέπτυξε ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Μάριος Τσιακκής

σης και Εκπαίδευσης των εργαζομένων και
δόθηκε έμφαση στην ανάγκη για άσκηση
αποτελεσματικού ελέγχου στα δημοσιονομικά προβλήματα και για εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τα κράτη
μέλη ως βήματα για ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Την τελευταία δεκαετία
έχει αναβαθμισθεί η προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και
τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια της ΕΕ να
πλησιάσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να
πετύχει την εμπλοκή τους σε Ευρωπαϊκά θέματα ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο Άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας δόθηκε ειδική έμφαση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των τοπικών
αρχών για επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την προώθηση των
στόχων της στρατηγικής για εξασφάλιση
απασχόλησης στο 75% στις ηλικίες 20 – 64
χρόνων και την καταπολέμηση της φτώχιας
και του κοινωνικού αποκλεισμού που πλήττει 220 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων προωθείται ενεργότερη εμπλοκή των οργανώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων και
εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των
εκπροσώπων των εργοδοτών και των ερ-

γαζομένων που χαρακτηρίζεται θεμελιακός πυλώνας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Μοντέλου με τον κοινωνικό διάλογο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ενιαίας Αγοράς.
Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή πολιτική
απασχόλησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην
αγορά εργασίας. Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης ο κοινωνικός διάλογος μπορεί
να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής
διακυβέρνησης και την οικοδόμηση ισχυρής οικονομικής ένωσης. Ταυτόχρονα ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλει στον
περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της
ύφεσης, την προώθηση σταθερότητας και
ευελιξίας και τη διατήρηση και ακόμη και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Όπως αναφέρθηκε στο Άτυπο Συμβούλιο σε πολλές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας οι κοινωνικοί εταίροι από
κοινού με τις κυβερνήσεις φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό της πολιτικής όπως
και για την εφαρμογή και επιτυχία της στα
διάφορα θέματα.
Η συζήτηση που έγινε και οι απόψεις
που κατατέθηκαν στο Άτυπο Συμβούλιο
ανέδειξαν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην όλη προσπάθεια για ανάκαμψη
και προαγωγή πολιτικής που θα οδηγήσει
στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
Ευρώπη 2020.
Του Άτυπου Συμβουλίου της Λευκωσίας προήδρευσε η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους και συμμετείχαν ο Ευρωπαίος
Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υπουργοί Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των κρατών μελών και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών
Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Το ΚΕΒΕ εκπροσώπησε και κατάθεσε τις θέσεις της UEAPME ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Μάριος Τσιακκής.

Επειγόντως ρευστότητα χρειάζεται η οικονομία μας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν
σύντομα τα θέματα που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε να επανέλθει η
ομαλότητα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το ΚΕΒΕ τονίζει ότι θα πρέπει να
επισπευθούν οι αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις
και διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, ώστε
να επανέλθει το επενδυτικό ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα.
Με τα σημερινά δεδομένα, αναφέρει όπου αφ'

ενός δεν υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση της αγοράς και αφ' ετέρου δεν προχωρούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η οικονομία έχει μπλοκαριστεί. Είναι απαραίτητο, προσθέτει το ΚΕΒΕ, όπως

η κυβέρνηση, η Βουλή, η Κεντρική Τράπεζα και
οι Εμπορικές Τράπεζες αναζητήσουν γρήγορες
λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα της οικονομίας
για να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε.
Μάλιστα, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι πολλά απ'
αυτά τα μέτρα μπορούν να προωθηθούν ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα.
Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ δεν είναι ανάγκη να αναμένουμε το Μνημόνιο με την Τρόικα για να προβούμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα
συμβάλουν στην έξοδο της οικονομίας μας από
την κρίση.
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Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Eξαγωγών 2011
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι έχει παραταθεί η
περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2011.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων καθώς και
Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
έχει καθορισθεί η 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν
τους κανονισμούς και κριτήρια του Κυπριακού
Βραβείου Εξαγωγών και έντυπα αιτήσεων από το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Τηλ.: 22-867331), από το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Τηλ.: 22-889800) ή τα
κατά τόπους γραφεία τους.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο τομέας
των Υπηρεσιών καλύπτει τους πιο κάτω υποτομείς:
Υποτομείς Υπηρεσιών
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ∆ιαχείριση Πλοίων,
Ναυτιλιακές μεταφορές, Αεροπορικές Μεταφορές,
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, Χρηματοπιστωτικοί Oργανισμοί, Κτηματομεσιτικά Γραφεία, Πληροφορική,

Νομικές υπηρεσίες, Λογιστικές Υπηρεσίες, Ιατρικές
Υπηρεσίες, Έρευνα Αγοράς, Επιχειρηματικές και ∆ιαχειριστικές Συμβουλές, Αρχιτεκτονική και Πολιτική

Μηχανική, Εκπαίδευση, και Οικοδομικός Τομέας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Προτάσεις μέχρι τις 23 Νοεμβρίου για παρουσιάσεις
στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Θα διοργανωθεί στις 6-7 Ιουνίου 2013 στο Ξενοδοχείο Χίλτον
Με αυξανόμενο ενδιαφέρον αναμένονται οι προτάσεις που θα
παρουσιαστούν στο 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
που προγραμματίζεται να οργανωθεί στις 6-7 Ιουνίου 2013 στο ξενοδοχείο
Χίλτον στην Λευκωσία.
Το Συνέδριο που συνδιοργανώνεται από το 2007 με εξαιρετική επιτυχία
από το ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το ΕΤΕΚ, την PAEK, το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το ΤΕΠΑΚ, τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες, αποτελεί σημαντική διοργάνωση ανταλλαγής εμπειριών
και τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στις ανανεώσιμες πηγές,
την επάρκεια ενέργειας και τα συμβατικά καύσιμα, τους ακαδημαϊκούς
ερευνητές και ειδικούς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Οι οργανωτές έχουν ζητήσει την προκαταρκτική υποβολή προτάσεων στα
θέματα που καλύπτει το Συνέδριο με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοτυπία
και τη σαφήνεια του περιεχομένου τους.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή
αρχικά σε συνοπτική μορφή μεγέθους μιας σελίδας μέχρι τις 23 Νοεμβρίου
2012. Στη συνέχεια αφού αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή
του Συνεδρίου, όσες προτάσεις εγκριθούν για παρουσίαση στα πλαίσια
του συνεδρίου θα πρέπει μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013 να υποβληθούν
σε πλήρες κείμενο 10 σελίδων Α4. Η αποδοχή του τελικού κειμένου θα
κοινοποιηθεί προς τους ενδιαφερομένους στις 8 Μαρτίου 2013.
Η υποβολή των αιτήσεων να γίνεται στη διεύθυνση:MSE Congress Plus
3, Sina Street, 2nd floor, Office 204A, P.O. Box 24612, T.T. 1306
Nicosia-Cyprus
Phone: 00357 22 466400, Fax: 00357 22 767680
E-mail: mse@mse.com.cy, Website: www.mse.com.cy
Conference web page: www.mse.com.cy/energy
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Παγκύπρια Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s Do It Cyprus!
Η Παγκύπρια Εκστρατεία καθαρισμού Let’s Do It
Cyprus συνεχίζεται με επιτυχία και η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τους πολύτιμους χορηγούς και συνεργάτες που στηρίζουν
με την βοήθεια τους την εκστρατεία καθαρισμού.
Η εκστρατεία είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου εκστρατειών Let’s Do It World και στοχεύει κυρίως στον
καθαρισμού της Κύπρου σε μία μόνο μέρα. Οι στόχοι
της εκστρατείας συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχη
Παγκύπριος Χορηγός

5000 εθελοντών για την Παγκύπρια Ημέρα Καθαρισμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση
και τη βελτίωση της στάσης των Κυπρίων απέναντι
στο περιβάλλον και την καθαριότητα των φυσικών
μας περιοχών.
Η Παγκύπρια Ημέρα Καθαρισμού έχει οριστεί στις 29
Σεπτεμβρίου 2012.
Στα πλαίσια της εκστρατείας θα θέλαμε να καλέσουμε επιχειρήσεις, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς να

Κύριος Παγκύπριος Συνεργάτης

συμμετέχουν και να υποστηρίξουν την εκστρατεία
με χορηγίες και σημαντικές συνεργασίες σε αυτή
την καινοτόμα προσπάθεια.
∆ηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας, ή μέσω
email και βοηθήστε μας να καθαρίσουμε την Κύπρο
σε μία μόνο μέρα!
Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Let’s Do It Cyprus
www.letsdoitcyprus.org letsdoitcyprus@gmail.com

Χορηγοί: Andrey Dashin (Ευγενής Προσωπική Χορηγία)

Συνεργάτες

Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στο δίκτυο εκστρατειών με την ονομασία "Let's Do It! Cyprus". Η
όλη δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, τη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΧΡΥΣΟΦYΛΛΗ ∆ΡΥΣ» και το ΚΕΒΕ.
Ως γνωστό η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΧΡΥΣΟ-

ΦΥΛΛΗ ∆ΡΥΣ», ιδρύθηκε από το ΚΕΒΕ στα πλαίσια
της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης και προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να εκτελούν περιβαλλοντικά έργα με πιο εύκολο, αποδοτικό και
αξιόπιστο τρόπο. Η «Χρυσόφυλλη ∆ρυς» αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως Φιλαν-

θρωπικό Ίδρυμα με βάση το άρθρο 9(1)(στ) του
Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και ως εκ
τούτου οι όποιες εισφορές προς την εταιρεία και τη
νέα εκστρατεία Let’s Do It ! Cyprus τυγχάνουν Φορολογικής απαλλαγής προς όφελος της εταιρείας ή του
ατόμου που προβαίνει στην εισφορά.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΒΕ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Τίτλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Τόπος
∆ιεξαγωγής

Έναρξη
Λήξη

Κόστος
Επιχ.
Επιχ.
Επιχ.
(€)
Αρχής για Αρχής Αργής για
Μικρές για ΜΜΕ Μεγάλες
*
*
Επιχ/σεις

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
∆ιεθνές Εμπόριο: ∆ιαδικασίες, Κανονισμοί & Νομοθεσίες

Λευκωσία

Αυξάνοντας τις Πω-λύσεις εν Μέσω Οικονομικής Κρίσης

Λευκωσία

Ηγετικό Στυλ και Οργανωτική ΑλλαγήΛευκωσία
Προϋπολογισμός και ∆ιαδικασία Ελέγχου Προϋπολογισμού

Λευκωσία

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (E.F.A.W.)

Λευκωσία

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (E.F.A.W.)

Ελ. Περ. Αμμ/στου

Ορθή Εφαρμογή της Εργασιακής Νομοθεσίας στο Χώρο της Επιχείρησης

Λευκωσία

Ορθή Εφαρμογή της Εργασιακής Νομοθεσίας στο Χώρο της Επιχείρησης

Λεμεσός

∆είχνω την Αξία μου ως Ιδιαιτέρα Γραμματέας

Λευκωσία

∆είχνω την Αξία μου ως Ιδιαιτέρα Γραμματέας

Λάρνακα

Merchandising: Ο Σιωπηλός Πωλητής

Λευκωσία

∆ιαχείριση Ενέργειας και Ευκαιρίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λευκωσία

Εφαρμογή των Κανόνων του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
στο Σημερινό Ασταθές Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Εφαρμογή των Κανόνων του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
στο Σημερινό Ασταθές Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Εφαρμογή των Κανόνων του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
στο Σημερινό Ασταθές Επιχειρηματικό Περιβάλλον
∆ιαφοροποίηση για Πρόοδο και Ανάπτυξη

Λευκωσία
Λεμεσός
Λευκωσία
Λευκωσία

06/09/2012
11/10/2012
25/09/2012
25/09/2012
11/10/2012
11/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
01/11/2012
01/11/2012
31/10/2012
31/10/2012
07/11/2012
07/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
08/11/2012
08/11/2012
15/11/2012
15/11/2012
20/11/2012
04/12/2012
21/11/2012
05/12/2012
22/11/2012
06/12/2012
05/12/2012
05/12/2012

350

280

245

210

170

91

91

91

200

133

133

120

200

133

133

120

160

78

78

78

160

78

78

78

170

91

91

91

170

91

91

91

170

91

91

91

170

91

91

91

170

91

91

91

200

133

133

120

220

171

154

132

220

171

154

132

220

171

154

132

170

91

91

91

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Growing the Family Business
Innovative Ecommerce and online marketing solutions for
small businesses in Cyprus
Employer Branding: From Hire to retire (Employee attraction and retention
strategies aligned with your customer strategy)
Managing the Innovation Process – A programme to help
build a more innovative culture in the company
Identifying and Implementing a customer strategy
as a driver of business excellence

Λάρνακα

26/09/2012

Λευκωσία

16/10/2012

Λευκωσία

06/11/2012

Λευκωσία

20/11/2012

Λεμεσός

11/12/2012

* ΣΗΜ.:
1 Ο καθορισμός του μεγέθους των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6ης Μαΐου
2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της
20/5/2003, σ. 36). Όσες επιχειρήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει η Σύσταση, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία μεγέθους
επιχείρησης
Μεγάλη
Μεσαία
Μικρή

Αριθμός
απασχολουμένων
≥ 250
<250
<50

Ετήσιος κύκλος
εργασιών (εκατ. Ευρώ)
ή
και
και

( >50
( ≤50
( ≤10

Ετήσιος συνολικός
ισολογισμός (εκατ. Ευρώ)
και
ή
ή

>43 )
≤43 )
≤10 )

Για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων αθροίζονται τα αριθμητικά δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως προνοεί η πιο πάνω Σύσταση.
2) Η επιχορήγηση του δικαιώματος συμμετοχής από την Αρχή δίνεται για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα και σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή δημόσιοι υπάλληλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Χρίστο Ταντελέ στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 22-889840
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Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων
στην εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών
Πληρωμών και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού άρχισε από τις 9 Ιουλίου η παραλαβή
αιτήσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 1
& 2: Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών
Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά
και στις Τρίτες Χώρες, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερομηνίας 19/10/2004 και τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της
Επιτροπής.
Τα προϊόντα τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών
προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης, η διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμανθεί από ένα έως τρία έτη,
είναι τα ακόλουθα:
Μέτρο 1: Εσωτερική Αγορά:
• Νωπά οπωροκηπευτικά,
• Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά,
• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
• Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά,

• Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα,
• Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με ένδειξη
της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου,
• Κρέας νωπό και διατηρημένο με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με κοινοτικό ή εθνικό
καθεστώς ποιότητας,
• Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή εγγυημένο
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ),
Κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
509/2006 & (ΕΚ) αριθ. 510/2006) και
προϊόντα καταχωρημένα βάσει αυτών
των συστημάτων,
• Προϊόντα βιολογικής παραγωγής,
(Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συμβουλίου),
• Κρέας πουλερικών.
Μέτρο 2: Τρίτες χώρες:
• Βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο
και παρασκευάσματα διατροφής με
βάση τα προϊόντα αυτά,
• Κρέας πουλερικών ποιότητας,
• Γαλακτοκομικά προϊόντα,

• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
• Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με ένδειξη
της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου,
• Αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενη
γεωγραφική ένδειξη,
• Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά,
• Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά,
• Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)
ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) (Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 509/2006 ή με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 510/2006),
• Προϊόντα βιολογικής παραγωγής (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91).
∆ικαιούχοι είναι επαγγελματικές και
διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του σχετικού
ή των σχετικών τομέων που αναφέρονται πιο πάνω.
Προγράμματα που υποβάλλονται
από κοινού από Οργανώσεις από πε-

ρισσότερα του ενός κράτους μέλους
ή τα οποία προβλέπουν ενέργειες σε
περισσότερες της μίας εκ των τρίτων
χωρών έχουν προτεραιότητα. Οι Οργανισμοί προτρέπονται επίσης να
προβούν στην επιλογή του Οργανισμού εκτέλεσης του προγράμματος
πριν την ετοιμασία ή/και υποβολή
του, έτσι ώστε στο προτεινόμενο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται πλήρης
και αναλυτική παρουσίαση όλων των
σημείων της αίτησης, όπως αυτά αναλύονται στο επεξηγηματικό σημείωμα
της αίτησης στο Παράρτημα 4.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως το αργότερο μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικό έντυπο και αιτήσεις συμμετοχής:
Υπουργείο
Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία
Εμπορίου - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ:
22867135, 22867234 www.mcit.gov.
cy/ts

Αναζητήσεις συνεργατών δραστηριότητας «Έρευνα
προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου πληροφορεί
τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αναζήτησης Συνεργατών για τις
νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της ∆ραστηριότητας «Έρευνα
προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» του Προγράμματος
«Ικανότητες» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε (7ου ΠΠ), οι
οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν
τον Ιούλιο 2012.
Στο Σύστημα (www.ncp-sme.net)
έχουν ήδη καταχωρηθεί Αναζητήσεις
Συνεργατών από οργανισμούς που
επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση
ερευνητικού έργου στις Προσκλήσεις «Έρευνα για ΜΜΕ» και «Έρευνα
για Συνδέσμους ΜΜΕ» και βρίσκονται στη διαδικασία συμπλήρωσης
του δικτύου συνεργασίας τους, είτε
με εταίρους είτε ακόμη με συντονιστή
σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρονται
να συντονίσουν οι ίδιοι το έργο.
Κυπριακές επιχειρήσεις, σύνδεσμοι
επιχειρήσεων, ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκοί και άλλοι οργανισμοί
μπορούν να αξιοποιήσουν το Σύστημα Αναζητήσεων Συνεργατών για
να:
(α) καταχωρήσουν τις δικές τους Ανα-

ζητήσεις Συνεργατών για να συμπληρώσουν το
∆ίκτυο Συνεργασίας τους ή
(β) εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για συμμετοχή τους σε ερευνητικές προτάσεις στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που αναφέρεται στο
τέλος της κάθε Αναζήτησης.
Σημειώνεται ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αναζήτησης Συνεργατών αναπτύχθηκε από το ∆ίκτυο των Εθνικών
Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ
στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργου
«TransCoSME». Το ∆ίκτυο των ΕΣΕ για
τις ΜΜΕ έχει αναπτύξει επίσης Ολοκληρωμένες Υποθετικές Προτάσεις
για κάθε μία από τις Προσκλήσεις
Υποβολής Προτάσεων της ∆ραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος των
ΜΜΕ» καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.ncp_sme.net.
Η ∆ραστηριότητα «Έρευνα προς
Όφελος των ΜΜΕ» περιλαμβάνει
τρεις ∆ράσεις και αντίστοιχες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, οι
οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν
ταυτόχρονα στα μέσα Ιουλίου 2012
και να έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα μέσα
Νοεμβρίου 2012:

1. Η ∆ράση «Έρευνα για ΜΜΕ» παρέχει υποστήριξη σε μικρές ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ με σκοπό
την επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλημάτων. Τα έργα πρέπει να αφορούν
σε συγκεκριμένες ανάγκες των
ΜΜΕ, οι οποίες αναθέτουν σε τρίτους τη διεξαγωγή επιστημονικής
έρευνας, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις. Κατά την αξιολόγηση
των προτάσεων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ.
2. Η ∆ράση «Έρευνα για Συνδέσμους
ΜΜΕ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη
τεχνικών λύσεων σε προβλήματα κοινά για μεγάλο αριθμό ΜΜΕ
συγκεκριμένου κλάδου ή συμπληρωματικών τμημάτων διαφορετικών κλάδων, μέσω έρευνας
που δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη ∆ράση «Έρευνα
για ΜΜΕ». Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη ∆ράση μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν
ως στόχο την ανάπτυξη ή την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων και
προδιαγραφών και την τήρηση
κανονιστικών απαιτήσεων σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια και
η προστασία του περιβάλλοντος.

Τα έργα πρέπει να καθοδηγούνται
από τους Συνδέσμους των ΜΜΕ,
οι οποίοι αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διεξαγωγή
επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις για τα
μέλη τους.
3. Η ∆ράση που αφορά στα «Έργα
Επίδειξης» έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας και
της αγοράς, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες επίδειξης, όπως δοκιμές
πρωτοτύπων, μελέτες για μεταφορά
πειραματικών προϊόντων/διαδικασίων σε βιομηχανική παραγωγή (scaleup studies), επαλήθευση επιδόσεων
και παραγωγικότητας νέων διαδικασιών και προϊόντων, επιχειρηματικά
σχέδια, έρευνες/ανάλυσεις αγοράς
κτλ. ∆ικαίωμα υποβολής προτάσεων
θα έχουν ΜΜΕ, οι οποίες συμμετείχαν επιτυχώς σε Έργα της ∆ραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος ΜΜΕ»
του 7ου ΠΠ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το Εθνικό Σημείο Επαφής της
Κύπρου για τις ΜΜΕ, κ. Χριστάκη
Θεοχάρους (τηλ. 22-205029, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:ctheocharous@
research.org.cy
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μικρά
Αναστέλλεται είσπραξη
τελών σε ελέγχους
κοντέινερ απορρυπαντικών
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μετά από μελέτη θέματος που αφορά την είσπραξη τελών
για έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων με τα
οποία εισάγονται απορρυπαντικά από
τρίτες χώρες διαπίστωσε ότι σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία δεν δύναται να εισπράττονται τέτοια τέλη αφού
δεν υπάρχει ανάλογη πρόνοια ως υφίσταται στα θέματα τροφίμων. Ενόψει
των πιο πάνω η Υπηρεσία ζήτησε από
τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους Υγειονομικούς Επιθεωρητές όπως από τώρα
και στο εξής σταματήσουν να εισπράττουν τέτοια τέλη και να διευθετήσουν
ώστε οι έλεγχοι να διεκπεραιώνονται
εντός του ωραρίου της Υπηρεσίας νοουμένου ότι θα προηγείται και ο ανάλογος προγραμματισμός για την κάλυψη
των αναγκών του γραφείου τους.

Διεθνής ‘Εκθεση Γλυκών
και Μπισκότων στην
Κολωνία 27-30 Ιανουαρίου 2013
Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Γλυκών και Μπισκότων ISM (International Sweets and
Biscuits Fair) διοργανώνεται στις 27 με
30 Ιανουαρίου 2013 στην Κολωνία της
Γερμανίας. Η Έκθεση έχει εδραιωθεί ως
χώρος συνάντησης και συναλλαγών
όλων των εμπλεκομένων του τομέα.
Στην προηγούμενη ISM συμμετείχαν
1500 εκθέτες και την επισκέφτηκαν περίπου 35000 εμπορικοί επισκέπτες. Πληροφορίες για συμμετοχή και επισκέψεις
από την υπεύθυνη πωλήσεων της διοργάνωσης Claudia Majchrowicz, Τηλ. 492218213899, Φαξ. 44-2218213340
∆ιεύθυνση:Koelnmesse Gmbh, Messeplatz
1, 50679 Koln, P.O. Box 210760, 50532 Koln,
Germany, http://www.koelnmesse.com,
E-mail:c.majchrowicz@koelnmesse.de,

΄Εκθεση βιομηχανίας
πλαστικών στο Βουκουρέστι
3-6 Οκτωβρίου 2012
Ο Σύνδεσμος Eργοδοτών Επεξεργασίας Πλαστικών της Ρουμανίας ASPAPLAST
διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση πλαστικών EXPO PLAST στο εκθεσιακό κέντρο
Romaero Baneasa στο Βουκουρέστι στις
3-6 Οκτωβρίου. Η Έκθεση καλύπτει εξοπλισμό, τεχνολογία και προϊόντα της βιομηχανίας πλαστικών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.expoplast.ro
Οργανωτές: Romanian Plastics Processor
Employers’ Association
1 Mai Blvd, No. 51-55, District 6,
061629, Bucharest, Romania, Tel. 4021-4137681, Fax. 40-21-4131429,
E-mail:office@aspaplast.ro, http://www.
aspaplast.ro
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Κώδικας Πρακτικής για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εργασίες σε ύψος αποτελούν δραστηριότητες πολύ ψηλού κινδύνου, ετοίμασε σχετικό προσχέδιο Κώδικα
Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε
Ύψος. Το προσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και συζητήθηκε με τους άλλους
εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο
39(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011, ενέκρινε και έκδωσε με διάταγμα, τον Κώδικα
αυτό.
Το σχετικό ∆ιάταγμα για την εφαρμογή
του Κώδικα με τίτλο «Το περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής
για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) ∆ιάταγμα του 2012» και Αρ. Κ.∆.Π. 131 / 2012
δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 4 Απριλίου
2012 και τέθηκε αμέσως σε ισχύ με τη δημοσίευσή του.
Ο Κώδικας αυτός έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εργοδότες και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό εργασίας
σε ύψος, με βάση την εκτίμηση του κινδύνου ώστε να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων τους.
Επίσης, με την εφαρμογή του Κώδικα αυτού
διευκολύνονται όσοι εμπλέκονται στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών να εφαρμόσουν
αποτελεσματικά τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία προκειμένου να αποφευχθούν ή
να μειωθούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών σε
ύψος και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.
Ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί ένα πολύ
χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο για όσους
ασχολούνται με εργασίες σε ύψος όπως είναι για παράδειγμα οι οικοδομικές εργασίες, οι εργασίες συντήρησης, οι εργασίες σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση κεραίων, οι εργασίες με ανυψωτικές εξέδρες, οι
εργασίες με σχοινιά και γενικά οποιεσδήποτε εργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε
ύψος. Ο Κώδικας περιλαμβάνει καλές πρακτικές και καθοδήγηση για την επιλογή του
πιο κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και των
βοηθητικών και συμπληρωματικών εξοπλι-

σμών προστασίας, για την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών σε ύψος και συμμόρφωση με
τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

4. Παραρτήματα
Παράρτημα Ι: Κυπριακή Νομοθεσία και
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Ο Κώδικας αποτελείται από τις ακόλουθες
ενότητες:
1. Θεμελιώδη στοιχεία της
πρόληψης:
Περιγραφή και επεξήγηση των γενικών αρχών πρόληψης, τα πέντε (5) Βήματα Εκτίμησης των Κινδύνων με πρακτικά παραδείγματα καθώς και τρόπους επιλογής εξοπλισμού
και γενικές απαιτήσεις για τις εργασίες σε
ύψος.

Παράρτημα ΙΙ: Κυπριακά Πρότυπα
Η εφαρμογή του Κώδικα αποτελεί απόδειξη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εκτέλεση εργασιών
σε ύψος. Κάθε εργοδότης θα πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του προσωπικού
του και επίσης να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση των συνεργατών του με τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κινδύνων κατά την εκτέλεση εργασιών σε
ύψος. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Κώδικας εφαρμόζεται επίσης στις εργασίες σε ύψος που διεξάγουν τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.
Το πιο πάνω ∆ιάταγμα είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/
dli, στην ενότητα «Νομοθεσία – Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία». Η έγχρωμη έκδοσή του Κώδικα είναι επίσης διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα αυτή στην ενότητα «Εκδόσεις –
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία».

2. Εξοπλισμός για την εκτέλεση
προσωρινής εργασίας σε ύψος:
Απαιτήσεις σε σχέση με τη χρήση και συντήρηση των διάφορων εξοπλισμών εργασίας
όπως π.χ. ικριώματα, φορητές κλίμακες, ατομικές κινητές εξέδρες (ανυψωτικές και μη),
κρεμαστά καλάθια και τεχνικές πρόσβασης
και θέσης με σχοινιά.
3. Βοηθητικοί και συμπληρωματικοί
εξοπλισμοί προστασίας:
Απαιτήσεις σε σχέση με τη χρήση βοηθητικών και συμπληρωματικών εξοπλισμών
προστασίας όπως π.χ. κιγκλιδώματα και περιφράξεις, προστατευτικές διατάξεις σε επικλινείς επιφάνειες, δίκτυα ασφαλείας, μέσα
ατομικής προστασίας και εξοπλισμός εργασίας σε εύθραυστες επιφάνειες.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τους αρμόδιους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος στα τηλέφωνα
22405660/22405614 / 22405676.

Εκστρατεία ελέγχου μεταφορών αποβλήτων
Στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση αποβλήτων από συλλέκτες/μεταφορείς αποβλήτων όπως απαιτείται από τον περί Αποβλήτων Νόμο καθώς και για πάταξη του φαινομένου
των κλοπών μεταλλικών υλικών και σε συνέχεια διαφόρων
άλλων μέτρων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με
το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου, στις 28 και 29
Ιουνίου 2012, προέβη σε ελέγχους μεταφορών αποβλήτων.
Επιλέχθηκαν 11 σημεία ελέγχου σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο με σκοπό τον ταυτόχρονο έλεγχο της πλειοψηφίας των μεταφορών αποβλήτων που καταλήγουν σε όλες τις
αδειοδοτημένες και μη εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων. Τα σημεία ελέγχου επιλέχθηκαν με σκοπό
την ταυτόχρονη κάλυψη κάθε πιθανής πρόσβασης των κυ-

ριότερων αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ελέγχθηκαν πέραν των
200 οχημάτων τα οποία μετέφεραν απόβλητα και εκδόθηκαν
75 εξώδικες ρυθμίσεις που αφορούσαν κυρίως το γεγονός
ότι οι συλλέκτες/μεταφορείς δεν κατείχαν την προβλεπόμενη από των Περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 (Ν.185(Ι)/2011)
Άδεια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων για συλλογή και μεταφορά.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθούν
τα επιθυμητά αποτελέσματα θα συνεχίσει τους ελέγχους για
εφαρμογή της νομοθεσίας για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων
στους κατόχους/παραγωγούς, συλλέκτες/μεταφορείς καθώς
και στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
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Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, πέντε
τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας
Με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) Νόμο (Αρ. 2) του 2012, (Ν. 73(Ι)/2012) που
ισχύει για αγοραπωλητήρια έγγραφα ή άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί για παράδοση ή ανέγερση
κατοικιών από 8 Ιουνίου, 2012. επεκτείνεται η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, πέντε τοις εκατόν (5%)
στις κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο, ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής στη ∆ημοκρατία και σε πολίτες χωρών που δεν είναι Κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι διατάξεις του Νόμου καλύπτουν πρόσωπα που
διαμένουν στη ∆ημοκρατία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούν την κατοικία για την
οποία υποβάλλουν δήλωση ως κύριο και μόνιμο χώρο
διαμονής ενόσω βρίσκονται στη ∆ημοκρατία. ∆εν καλύπτονται από το Νόμο πρόσωπα που αγοράζουν ή
ανεγείρουν κατοικία στη ∆ημοκρατία για επένδυση ή
για σκοπούς μίσθωσης σε άλλα πρόσωπα ή για άσκηση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας.
Επίσης, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης πρόσωπων
που διαμένουν κυρίως σε ορεινές περιοχές, από την
ισχύ του Ν. 73(Ι)/2012, δεν θα υπολογίζεται στο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας υπόστεγος χώρος με καθαρό ύψος μέχρι 2,20μ., εφόσον προκύπτει λόγω των
έντονων υψομετρικών διαφορών του τεμαχίου, και
δεν τίθεται σε οποιαδήποτε χρήση ως κατοικήσιμος
χώρος.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται με την διαδικασία που έχει γνωστοποιηθεί σε προηγούμενες
εγκυκλίους της Υπηρεσίας ΦΠΑ, σε έντυπο που γνωστοποιείται με βάση τον πιο πάνω Νόμο στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

Γνωστοποιούνται περαιτέρω οι ακόλουθες τροποποιήσεις και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για
την εφαρμογή ομοιόμορφης πολιτικής, κατά την παραλαβή και εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν δικαιούχα πρόσωπα, σύμφωνα με τον περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3)
Νόμο Ν.129(Ι)/2011, που τέθηκε σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου, 2011 και ισχύει μέχρι 7 Ιουνίου 2012 και σύμφωνα με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο Ν.73(Ι)/2012, που τέθηκε σε
ισχύ από 8 Ιουνίου, 2012 :
Τροποποίηση της παραγράφου 6 της Ερμηνευτικής
Εγκυκλίου 158 ημερομηνίας 14/11/2011.
Αντίγραφο αίτησης για εξασφάλιση πολεοδοιιικής
άδειας (ή άδεια οικοδομής όταν δεν απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας), δεόντως θεωρημένο
από την αρμόδια αρχή.
Σύμφωνα με τον Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του
2000 μέχρι 2012, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται στην γνωστοποίηση Κ.∆.Π. 379/2011, που ισχύει μέχρι 7/6/2012 και σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται
στην γνωστοποίηση Κ.∆.Π. 223/2012, που ισχύει από
8/6/2012 στο οποίο δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δε διαθέτει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη ∆ημοκρατία, την
οποία χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής και στην οποία επισυνάπτει μεταξύ άλλων ακριβές
αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην «αριιόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας δεόντως θεωρημένη ως παραληφθείσα από την «αρμόδια
αρχή» ή όπου αυτή δεν απαιτείται, αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην «αρμόδια αρχή» για εξα-

Προβολή του Συνεδριακού
Τουρισμού της Κύπρου
Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, η Κύπρος
συμμετείχε στην Confec Blue, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουνίου
2012 στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.
Την Κύπρο εκπροσώπησαν η ∆ιευθύντρια
Τουρισμού του Τμήματος Στρατηγικής
του ΚΟΤ κα Αννίτα ∆ημητριάδου, η οποία
εκπροσωπούσε επίσης το νεοσυσταθέν
Cyprus Convention Bureau και ο Γενικός
Γραμματέας του Συνδέσμου ∆ιοργανωτών Συνεδρίων και Τουρισμού Κινήτρων
(CIMA) που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ
κ. Χρίστος Πετσίδης.
Στη φετινή διοργάνωση εκπροσωπήθηκαν
26 χώρες και συμμετείχαν πέραν των 100
συνέδρων τόσο από πλευράς οργανωτών

συνεδρίων όσο και από αγοραστές υπηρεσιών και εκπροσώπους εταιρειών που οργανώνουν συνέδρια σε διάφορες χώρες.
Στα πλαίσια των συναντήσεων που οργανώθηκαν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε έντονη παρουσίαση των δυνατοτήτων της Κύπρου σαν προορισμού
συνεδρίων και τουρισμού κινήτρων καθώς και γενικότερα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.
Το ενδιαφέρον για την Κύπρο κρίνεται
πολύ ικανοποιητικό αφού αρκετοί από
τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία όπως τη συμπεριλάβουν στα προγράμματα τους, ενώ αρκετοί αναφέρθηκαν
με εγκωμιαστικά σχόλια για προηγούμενες
συνεργασίες τους με την Κύπρο.

σφάλιση άδειας οικοδομής δεόντως θεωρημένη ως
παραληφθείσα από την «αρμόδια αρχή».
Τροποποίηση:
Στις περιπτώσεις που ο πωλητής της κατοικίας ή ο εργολήπτης στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας, παραδίδει διαμερίσματα σε πολυκατοικία π.χ 20 διαμερίσματα ή κατοικίες σε ενιαία ανάπτυξη π.χ 6 κατοικίες,
για τα οποία κατέχει μόνο ένα θεωρημένο αντίγραφο
της αίτησης για πολεοδομική άδεια για την πολυκατοικία ή την ανάπτυξη, αντί όπως εφαρμόζεται μέχρι
σήμερα από τα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Φ.Π.Α.,
όπου ο πωλητής της κατοικίας ή ο εργολήπτης έπρεπε
να εξασφαλίζει στα δικαιούχα πρόσωπα (καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο των €34 στην αρμόδια αρχή)
θεωρημένο αντίγραφο πολεοδομικής άδειας για το
κάθε διαμέρισμα ή κατοικία για το οποίο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για επιβολή μειωμένου συντελεστή 5%,
• απαιτείται να υποβάλλεται μόνο το πρωτότυπο θεωρημένο αντίγραφο αίτησης πολεοδομικής άδειας για
το πρώτο διαμέρισμα σε πολυκατοικία ή για την πρώτη
κατοικία σε ενιαία ανάπτυξη με την υπεύθυνη δήλωση
και για τα υπόλοιπα διαμερίσματα / κατοικίες.
• απαιτείται να υποβάλλεται φωτοτυπία του θεωρημένου αντιγράφου της αίτησης πολεοδομικής άδειας,
στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός του φακέλου
της υπεύθυνης δήλωσης με την οποία υποβλήθηκε
το πρωτότυπο θεωρημένο αντίγραφο αίτησης πολεοδομικής άδειας (αριθμός που δίνεται από τα αρμόδια
Επαρχιακά Γραφεία Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη πολυκατοικία ή ενιαία ανάπτυξη. Ο αιτητής θα εξασφαλίζει
τον αριθμό αυτό από τον πωλητή της κατοικίας ή τον
εργολήπτη.
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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.

Middle East
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Syria
UAE
Yemen

The economy struggles to recover as the banking industry's assets shrink.
A vital agreement with the IMF remains to be concluded, keeping risk levels elevated.
D&B downgrades Iran's country risk rating in the face of further international sanctions.
After a period of relative calm, internal stability is again weakened by terrorist attacks.
The economic growth outlook for 2012 improves.
Economic and political tensions undermine the risk outlook.
A buoyant oil sector will underpin stronger growth prospects.
Stronger economic growth forecasts rest on some fragile assumptions.
The banking sector leads the recovery.
The country's banks seek to raise funds through bond issues.
Stock market swings highlight investor skittishness.
Acceptance of the peace plan is revealed as a tactical move and the conflict continues.
Debt overhang overshadows positive economic developments.
The humanitarian crisis deepens as political tensions persist.

Asia Pacific
Australia
China
Hong Kong
India
Japan
Korea (South)
Malaysia
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
Thailand
Taiwan

The economy will only grow moderately at best in 2012.
The economy still shows signs of relatively sluggish growth.
Political and business scandals undermine the city-state's clean image.
The economy struggles with inflationary pressures, high interest rates and political paralysis.
Despite continued signs of improvement, impediments remain to a sharp economic upturn.
The export-oriented economy registers signs of weakness.
Voter-friendly policies point to looming elections.
The economic picture is fragile, but there are grounds for optimism.
The economy stagnates due to ebbing external demand.
Public-private partnership projects are being pushed, but not fast enough.
With a technical recession on the way, growth shrinks.
The export-oriented economy is not yet clear of the disruption caused by flooding in late 2011.
The risk outlook has stabilised, helped by stronger US demand.

Africa
Algeria
Libya
Mauritius
Morocco
South Africa
Kenya
Tunisia

Transparency problems in the international trade sphere increase cross-border trade risk.
The oil industry continues to expand, but problems with internal stability remain.
Worries about the euro-zone crisis and domestic political uncertainties overshadow the risk outlook.
The central bank's loosening of monetary policy risks increasing inflation.
A fragile outlook undermines the risk environment.
The power industry is promised much-needed investment.
Political tensions are rising as criticism of the ruling party grows.

The Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Cuba
Mexico
USA

D&B downgrades Argentina's country risk rating amid concerns over increased business risk.
The government and central bank expand stimulus measures as economic activity remains muted.
The job market displays healthy signs of growth.
Socioeconomic unrest intensifies as the government comes under pressure to tap its sovereign wealth funds.
The risk outlook is dominated by wide-ranging reforms to stimulate investment and ease the country's accounts.
Uncertainty over the parliamentary election outcome could harm the economy.
The fragility of the recovery is again underlined by weak job growth.
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Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση των μικρομεσαίων για
εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
Σχέδιο χορηγιών για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας; το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
και το οποίο
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο έχει στόχο
την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
που θα εισάξουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες.
∆ικαιούχοι είναι ΜΜΕ που επενδύουν σε έρευνα
και καινοτομία ή έχουν συνεργασία με ερευνητικό
οργανισμό ή με ΜΜΕ έρευνας και καινοτομίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα καθορισμένα έντυπα για συγκριτική αξιολόγηση από Επιτροπή Αξιολόγησης και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου εντάσσονται στα
στάδια της πειραματικής ανάπτυξης, της προώθησης,
της αρχικής εγκατάστασης και ρύθμισης της γραμμής
παραγωγής και αφορούν αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, υπηρεσίες τρίτων, προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων, υλικά και προώθηση με συμμετοχή σε
εκθέσεις και ταξίδια.
Η χορηγία θα καλύπτει μέχρι και 60% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο όριο τις €150.000.
Το Σχέδιο προκηρύχτηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο και θα διατεθούν €4εκατομμύρια κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων νοουμένου ότι
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση
που δεν μπορεί να διατεθεί όλο το ποσό θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη μέσα στο 2013. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 19 Ιουλίου και λήγει στις
15 Οκτωβρίου 2012.
∆ικαιούχοι για επιχορήγηση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τη μόνιμη εγκατάσταση τους στις
ελεγχόμενες από την Κυπριακή ∆ημοκρατία περιοχές
τουλάχιστο για έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και πληρούν μία από τις πιο κάτω προϋποθέσεις :
• είναι επιχειρήσεις έρευνας και καινοτομίας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν το 15% των
λειτουργικών τους εξόδων ή 100 χιλιάδες ευρώ
ανά έτος ή 10% τουλάχιστον του ετήσιου κύκλου
εργασιών τους σε έρευνα ή στις οποίες το 10% του
προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης,
• συνεργάζονται με μικρομεσαία επιχείρηση έρευνας και καινοτομίας,
• συνεργάζονται με ερευνητικό φορέα,
• διαθέτουν πρωτότυπο.
Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υλοποιεί ανά δράση ένα ή δύο έργα με προϋπολογισμό
€250.000, αλλά μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε
άλλες επιχειρήσεις που κέρδισαν και υλοποιούν έργα.
Το ελάχιστο όριο του συνολικού προϋπολογισμού
της πρότασης είναι €20.000. Σημειώνεται ότι, το ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης στο συνολικό κόστος είναι 60%.
Επιλέξιμες ∆απάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: αμοιβές προσωπικού,
εξοπλισμός, υπηρεσίες τρίτων (σε δραστηριότητες
καινοτομίας), προστασία πνευματικών δικαιωμάτων,
υλικά και συμμετοχή σε εκθέσεις και προώθηση του
καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας στο εξωτερικό. Οι
επιλέξιμες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται η πειραματική ανάπτυξη, η προώθηση, η πνευματική προστασία, η αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση της παραγωγής, καλύπτουν την διαδρομή από την
ανάπτυξη μέχρι την τοποθέτηση του προϊόντος στην
αγορά. Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους
μπορούν οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν την χορηγία

είναι ¨Κανονισμός (ΕΚ) 800/2008, και Κανονισμός (ΕΚ)
1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεμβρίου 2006
που αφορούν στην εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης ΕΚ για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Το σχέδιο είναι πιλοτικό, πρωτοπόρο και συνάδει
προς τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές στον
τομέα της καινοτομίας αποτελεί ένα μέτρο που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες να
μεταμορφώσουν καινοτόμες ιδέες σε εμπορεύσιμα
προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και μεγέθυνση της οικονομίας.
Παρουσιάζοντας το νέο Σχέδιο ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης
επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταμορφώνεται λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαίτερα όσον
αφορά στις τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η νανοτεχνολογία, τα νέα υλικά και η βιοτεχνολογία, στην εξειδικευμένη παραγωγή και τη μεταστροφή των υπηρεσιών και της παραγωγής κοντά στους καταναλωτές.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική στην καινοτομία θα βασιστεί στους παρακάτω άξονες:
• Την εισαγωγή της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ανάπτυξη νέων τρόπων στη διοίκηση
των επιχειρήσεων, δια βίου μάθηση του εργατικού
δυναμικού, πρόσληψη νέων αποφοίτων Πανεπιστημίων, υιοθέτηση νέων πρακτικών σχεδιασμού
προϊόντων, συμμετοχή του εργατικού δυναμικού
στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συμπράξεις
που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασιών και συνεργιών, μεταξύ άλλων, με επιχειρήσεις, ερευνητικά
ινστιτούτα και επενδυτές.
• Την αναζωογόνηση της ζήτησης μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι η
προώθηση κρατικών προμηθειών καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων,
μέσω της σύστασης και χρηματοδότησης εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων με σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που
υλοποίησε το Υπουργείο μας που συνέβαλε στη
δημιουργία επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα μαζί μας
• Την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, με
την υποστήριξη ενεργειών και δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που παρέχει μαθησιακά
εργαλεία τα οποία εξειδικεύονται στην προώθηση
της κοινωνικής καινοτομίας μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και των προωθητικών ενεργειών και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντέλων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προκλήσεων.
• Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών
εργαλείων, με την υιοθέτηση του προγράμματος COSME (διαδόχου του CIP), του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς επίσης και των
κοινοτικών πλαισίων στήριξης των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών Ταμείων ιδιαίτερα για τις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου, τα οποία θα αποτελέσουν
απαραίτητους μοχλούς στην ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ιδεών στη βιομηχανική καινοτομία.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα κατάταξης
στην Καινοτομία (European Innovation Scoreboard),
η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των «μέσων καινοτόμων»
κρατών μελών, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο
Υπουργός Εμπορίου είπε πως στόχος είναι να αυξηθεί
η επίδοση στον τομέα αυτό. Παρόλο που η Κύπρος
δεν είναι ένα κατεξοχήν βιομηχανικό κράτος, εντούτοις θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση της
καινοτομίας. Έχει ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που της επιτρέπει να ασκήσει πολιτικές έντασης γνώσης τόσο στον τριτογενή τομέα όσο και στο
δευτερογενή και πρωτογενή.
Λεπτομερείς πρόνοιες του Σχεδίου περιέχονται
στον Οδηγό που ετοίμασε η Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού) ο οποίος
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
www.mcit.gov.cy στην κατηγορία Υπηρεσία Τεχνολογίας – Βιομηχανικές Εφαρμογές – Σχέδιο Ενίσχυσης
της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.
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Γαλλική Εταιρεία ζητά συνεργασία
για εκτύπωση πλαστικών καρτών

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Εμπορική ΄Εκθεση στη Γκαϊάνα
27-30 Σεπτεμβρίου

Η Γαλλική Εταιρεία EVOLIS CARD PRINTER ζητά συνεργασία με εταιρείες
σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η Εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διάθεση
συστημάτων εκτύπωσης πλαστικών καρτών.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας:htttp://www.evolis.com

Η Εμπορική ΄Εκθεση GuyExpo 2012, η μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση στη Γκαϊάνα θα πραγματοποιηθεί στις 17-30 Σεπτεμβρίου 2012
με το σύνθημα ‘’Ενισχύοντας το Παραδοσιακό Αγκαλιάζοντας το Νέο’’
(Strengthening the Traditional Embracing the New).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ στην ιστοσελίδα http://www.
guyexpo.net

∆ιεθνής ΄Εκθεση στη Βαρσοβία
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ισραηλινό ενδιαφέρον για εισαγωγές
τροφίμων από την Κύπρο

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.

Η Ισραηλινή Εταιρεία A.R. ZIM SHIVUK YASHIR LTD ιδιοκτήτρια 33 μεγάλων υπεραγορών στο Ισραήλ και προμηθεύτρια τροφίμων σε ολόκληρη τη
χώρα ενδιαφέρεται για εισαγωγές τροφίμων από την Κύπρο. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι η Ισραηλινή αγορά τροφίμων είναι πολύ ανταγωνιστική ενώ
διέπεται επίσης από υγειονομικούς και θρησκευτικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εταιρεία για ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της.
∆ιεύθυνση:
A.R. ZIM SHIVUK YASHIR LTD
10 Klouzner Street, Ramle Israel 7243224, Tel. 00972-8-919993, Fax.
00972-8-919996

΄Εκθεση Φρέσκων Προϊόντων στο Κίεβο
28-30 Νοεμβρίου 2012

Εμπορικοί κατάλογοι στη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ

΄Εκθεση Φρέσκων Προϊόντων, (Fresh Produce Ukraine 2012) θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 28-30 Νοεμβρίου 2012 από εκθεσιακούς οργανισμούς της Ουκρανίας και της Ολλανδίας.
Ταυτόχρονα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί και το 8ο Συνέδριο της Fruit
Inform Fruit and Vegetables Ukraine 2012, με συμμετοχή 30 αλυσίδων υπεραγορών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες Ανατολικές χώρες.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.freshproduce-expo.com
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∆ιεθνής Έκθεση Τροφίμων
στην Αγία Πετρούπολη 13-15 Νοεμβρίου 2012

∆ιεθνής Έκθεση Χειροτεχνίας
στο Μιλάνο 1-9 ∆εκεμβρίου 2012

Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων PETERFOOD 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό κέντρο LENEXPO στην Αγία Πετρούπολη στις 13-15 Νοεμβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση προσφέρεται ιδιαίτερα για ανάπτυξη επιχειρήσεων και συνεργασιών
στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης στο κέντρο χοντρικής πώλησης του ∆ικτύου ΤΜ.
Η PETERFOOD υποστηρίζεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους μεγαλύτερους Ρωσικούς Επαγγελματικούς συνδέσμους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ms Natalia Fedorova
PETERFOOD 2012
42 Energetikov pr.,195253, St. Petersburg, Russia, P.O. Box 93, Tel./Fax.
78123274918, E-mail:imperiaforum.ru, http://www.imperiaforum.ru

Η 17η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Πωλήσεων Χειροτεχνίας ( International Crafts
Selling Exhibition) γνωστή ως ‘’AF-L’ARTIGIANO IN FIERA’’ θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο του Μιλάνου στην Ιταλία (Fieramilano, Rho-Pero) στις 1-9
∆εκεμβρίου 2012. Η Έκθεση έχει καθιερωθεί μεταξύ των σημαντικότερων
στον τομέα της χειροτεχνίας αλλά και του τουρισμού. Στην περσινή σύνοδο την επισκέφθηκαν τρία εκατομμύρια επισκέπτες και συμμετείχαν 2900
εκθέτες από 110 χώρες που κάλυψαν συνολικό εκθεσιακό χώρο 150 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.
Πληροφορίες:
Ge.Fi. Spa, Via Achille Papa, 30 20149 Milano, Italy, Tel. 39-02-31911911,
E-mail:craftsfair@gestionefiere.com, http://www.artigianoinfiera.it

Υποτροφίες σε μέλη του ΚΕΒΕ από
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΚΕΒΕ το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
ανανεώνει την προσφορά στα μέλη του Επιμελητηρίου υποτροφιών στο
πρόγραμμα MBA.
Συγκεκριμένα προσφέρονται για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε
μέλη του ΚΕΒΕ που ικανοποιούν τα κριτήρια του MBA έξι υποτροφίες με
έκπτωση 20% στα δίδακτρα και δύο υποτροφίες με 50% έκπτωση στα δίδακτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες στην
υπεύθυνη του προγράμματος MBA Ms. Julie Boyadjian, τηλ. 22-841671, Email:boyadjian.j@unic.ac.cy ή στον πρύτανη της Σχολής Επιχειρήσεων ∆ρ.
∆ημήτρη Βρόντη.

΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων και ΄Εργων στο
Μουμπάϊ της Ινδίας 14-16 Μαρτίου 2013
Η 2η ΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εργαλειομηχανών India
Engineering Sourcing Show 2013 (IESS 2013) θα οργανωθεί από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας στο Mumbai στις 14-16 Μαρτίου
2013.
Η έκθεση καλύπτει τους τομείς των βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλειομηχανών, των βιομηχανικών προμηθειών, των υποδομών και έργων,
των αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, της άμυνας, της ενέργειας και της καινοτομίας.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.iesshow.in/downloads/IESS2013 june,pdf
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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

΄Εκθεση Επίπλου Furnex Egypt 2012
1-2 Νοεμβρίου στο Κάϊρο
Το Αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξαγωγών Επίπλου διοργανώνει την 8η ΄Εκθεση
Επίπλου Furnex Egypt 2012 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο
στο Κάϊρο στις 1-5 Νοεμβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση είναι από τις μεγαλύτερες στην ευρύτερη περιοχή και οι οργανωτές καλούν Κύπριους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν.
Πληροφορίες:The Egyptian Furniture Export Council
Τηλ. 00202-25285036,25285037, Φαξ. 00202-25285036, E-mail:info@efec.
org.eg, http://www.efec.org.eg

Εμποροβιοτεχνική Γεωργική ΄Εκθεση
στην Κοζάνη 19-24 Σεπτεμβρίου
Το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργανώνει με Φορέα υλοποίησης το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης την 28η ΕΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆υτ. Μακεδονίας από τις 19 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2012, στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις τους στο ∆.∆. Κοίλων Κοζάνης. Η Έκθεση αποτελεί για την
Περιφέρεια σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό γεγονός που αποτυπώνει
σε ετήσια βάση την πρόοδο που συντελείται στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Την περσινή έκθεση στην
οποία συμμετείχαν 120 εκθέτες από το χώρο της βιοτεχνίας, του εμπορίου
και των υπηρεσιών επισκέφθηκαν περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης
Κοίλα Κοζάνης, 50100, Τηλ.24-61045977, Φαξ. 24-61045977,
E-mail:ekthesis@otenet.gr, http://www.ekthesiako.gr

Εκθεση Τεχνολογίας Πορτοπαραθύρων
στην Τεχεράνη τον Ιανουάριο 2013
Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογίας Πορτοπαραθύρων (4th Doors and
Windows Technology International Exhibition) (DO –WINTECH) θα πραγματοποιηθεί στα Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο της Τεχεράνης στις 18 με 21
Ιανουαρίου 2013. έκθεση δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η αγορά
πορτοπαραθύρων στο Ιράν είναι από τις δυναμικότερες στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και Περσικού Κόλπου.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης, http://www.titex.group.com

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

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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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).

Το Ινδικό Υπουργείο Τουρισμού ζητά διεθνή συνεργασία
Το Υπουργείο Τουρισμού της Ινδίας θα εφαρμόσει διπλό σύστημα προσφορών για την επιλογή Επαγγελματικού Οργανισμού Αγορών για την υιοθέτηση Παγκόσμιας Ταξιδιωτικής Αγοράς (Global Travel Mart) στη βάση
συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάδειξη
της Ινδίας σε παγκόσμιο ταξιδιωτικό και τουριστικό προορισμό.
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα:
http://www.tender.gov.in, και http://eprocure.gov.in

Ιρακινός Νομικός οίκος ενδιαφέρεται για συνεργασία
Ο Ιρακινός οίκος με διεθνή δραστηριότητα στον τομέα των νομικών
υπηρεσιών Bayan Emrooz International Law Firm προσφέρεται για παροχή υπηρεσιών σε Κύπριους επιχειρηματίες και νομικούς στον τομέα
των δραστηριοτήτων του.
Ο οίκος, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ιρανική πρωτεύουσα προσφέρει εξυπηρέτηση σε θέματα ξένων επενδύσεων, νομοθεσίας συμβάσεων,
διαχείρισης διοικητικών κινδύνων, εταιρικής νομοθεσίας, πνευματικής
ιδιοκτησίας, χρηματο-οικονομικών υποθέσεων, εργασιακών, αστικών,
οικογενειακών και ποινικών θεμάτων και επίλυσης διαφορών μέσω διαιτησίας.
∆ιεύθυνση:
Bayan Emrooz International Law Firm
28 Olfat, Ahmadi Zamanl. Darband.Qds Sq. Tehran, Iran, Tel. 98-2122753709, Fax. 98-21-22716556

DEFENSYS 2012 στη Θεσσαλονίκη 27-30 Οκτωβρίου ∆ιεθνής ΄Εκθεση
Στρατιωτικού και Αμυντικού Υλικού, Εξοπλισμού και Ασφάλειας
Στις 27-30 Οκτωβρίου 2012 θα διοργανωθεί από το HELEXPO A.E. και το
‘’∆ιαβαλκανικό Επιχειρηματικό και Παρευξείνιο Κέντρο’’, στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση DEFENSYS 2012 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής
‘Αμυνας της Ελλάδας και αποτελεί σημαντική ευκαιρία επαφών, συναντήσεων, επιχειρηματικών συνεργιών και κοινών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και για ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε
θέματα άμυνας, εξοπλισμού και εθνικής ασφάλειας.
Το 2010, στην έκθεση συμμετείχαν Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί ΄Αμυνας από 19 χώρες, 162 εταιρείες – εκθέτες από 22 χώρες και 9.342
επαγγελματίες – επισκέπτες από 52 χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.
helepxo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=2194
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BUSINESS

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο
Οίκο
GREECE
GEMNA
Κύριο Νίκο Μέλλο
Τηλ. 00210-2434006, Mobile:0030-69-73797094,
Πατατόσπορος
HERACARTON S. KRIARAS S.A.
Τ.Θ. 332, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ. 2810-542353-4, Φαξ. 2810-542355,
E-mail:saviolaki@hotmail.com
Ενδιαφέρον για εισαγωγή χαρτιού
σε ρόλους (για κατασκευή χαρτοκιβωτίων)
SRI LANKA
INTERNATIONAL FOODSTUFF CO. PVT LTD
Contact Person: Ms Hemanie Keerthishnhe

Services
SRI LANKA
CAR SMILE AUTO (PVT) LTD
Contact Person:A. Buddhika
de Silva
No. 321, Attidya Main Road,
Dehiwela, Sri Lanka, Tel.
94-11-2734952, Fax. 9411-4802816, http://www.
carsmileauto.com,
Maintenance, repairing,
lubrication/service and selfdrive

SELCO CONTINENTAL PVT LTD
Contact Person:Mr P.S.
Selvararatnam
No. 31, 1st Chappel Lane,
Colombo -06, Sri Lanka, Tel.
94-11-4334777, Fax. 94-114016730,E-mail:mail@selcohr.
com, http://www.selcohr.com
Human Resources

SINAMTA EXPORTS (PVT) LTD
Contact Person: Mr Wimal
Devasiriratne
99, St. Sebastian Street,
Colombo 12, Sri Lanka, Tel.
94-11-2324453, Fax. 94-112388205, E-mail:pdroms@
sltnet.lk
Market Research for any given
product

VERONA INTERNATIONAL PROJECTS
(PVT) LTD
Contact Person:Mr Sagara
Gunawardena,
No. 10/32, Deniya Road,
Suwarapola, Piliyandale, Sri
Lanka, Tel. 94-11-5528800,
Fax. 94-11-5528811, http://
www.venoragroup.com
Electrical &
Telecommunications
Installations

139 8c Dharshana Mawatha, Battramulla, Sri
Lanka, Tel. 94-11-4852272, Fax. 94-11-2884082, Email:sarathds@sltnet.lk, http://www.sarath-ifco.com
Potatoes and onions

mail:pdroms@sltnet.lk, http://www.pdrexporters.
com
Cinnamon

MARKKSS HLC (PVT) LTD
Contact PersonQ Mr Maithri Bandaranaike
153/3, Nawala Road, Narahenpitiya, Colombo 5, Sri
Lanka, Tel. 94-11-5338539, Fax. 94-11-5338538, Email:hr@markss.lk, http://www.marksshealthcare.lk
Pharmaceuticals, nutraceuticals, medical devices/
equipments

U.S. NOTOR SPARE PARTS CO.
Contact Person: A. Buddhika de Silva
No. 223, Hill Street, Dahiwela, Sri lanka, Tel. 94-112715726, Fax. 94-112734953,
E-mail:usmotor_jpn@yahoo.com, http://www.
usmotor1.com
Used/New vehicle motor spare parts and
accessories

P.D. R. CINNAMON EXPORTERS (PVT) LTD
Contact Person: Mr Wimal Devasiriratne,
99 St., Sebastian Street, Colombo 12, Sri Lanka,
Tel. 94-11-2324453, Fax. 940-11-2388205, E-

VERONA INTERNATIONAL PROJECTS (PVT) LTD
Contact Person:Mr Sagara Gunuwardena
No. 10/32, Deniya Road, Suwarapola, Piliyandala,
Sri Lanka, Tel. 94-11-5528800, Fax. 94-11-5528811,
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ΕΙΣΑΓ
Ω
ΕΞΑΓ ΓΕΣ
ΩΓΕΣ
ΕΜΠΟ
ΡΙΟ
E-mail:venora@sltnet.lk, http://www.venoragroup.
com
Electrical power panels, telecommunications
services
U.S.A
US HARDWOOD LUMBER
E-mail:hprice@rflgroup.net, 412 SW Jefferson
Parkway Suite 101, Lake Oswego, Or., U.S.A., Tel. 01503-684-0774, Fax. 01-503-684-0776
US hardwood products

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκο
BANGLADESH
ANGLADESH
STYLE ZONE GROUP
House 100, Road 28, Agrabad C.D.A. R/A,
Chittagong 4100, Bangladesh, Tel. 88031-2529310, Fax. 88-031-2529306, Email:buyinghousectg@stylezoneintl.com,
http://www.stylezonegroup.com
Garments
BULGARIA
VAL ALEXANDER
Bulgaria, E-mail:office@vekogroup.com,
http://wwww.vekogroup.com
Honey, cheese (white and yellow), meal
(lamb and veal), mineral water, herbal tea
and many other products
EGYPT
EL-MOTAHEDA CO.
Mob. 002-01014146809, Email:elmotahedaexp@gmail.com,
Egyptian Crust Leather
MISR HELWAN SPINNING
& WEAVING CO.
Tel. 00202-25562138, Fax. 0020225562718, E-mail:misrhelwan@yahoo.
com, http://www.misrhelwantextile.com
Yearns, home textiles and ready made
garments
SAEED AHMED IMPORT & EXPORT
Tel. 00201121000788, Fax. 0020222913539
Vegetables & fruits
FRANCE
CENTIMEO
84 Rue de Grenelle, 75007 Paris, Tel.
33-643335008, E-mail:informations@
centimeo.net, http://www.centimeo.net
Chewing gum

E-mail:mail@johngioxas.com.cy
Τροφοδοσία Πλοίων
IDEA PLAST
∆ελφών 7, ‘Αγιοι Ανάργυροι, Τηλ. 2102318318, http://www.ideaplast.gr,
E-mail:deaplast@otenet.gr
Καλούπια και πλαστικά είδη, από προϊόντα μιας χρήσης μέχρι παρκετέζες, καπάκια βαρελιών και άλλα
KOSKINIDIS PACKAGING S.A.
Ταύρου 15, 17778 Ταύρος, Τηλ. 2104836300, Φαξ. 210-4836310,
Καλλυντικά, απορρυπαντικά, ποτά σοκολατοποιΐας, είδη για αλυσίδες fast food
και παραγωγούς έτοιμου φαγητού
ΜΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λέχαιο Κορινθίας Π.Ε.Ο. Κορίνθου, Πατρών, Αρ. 250, Τηλ. 0030-27410-88531,
Ε-mail:malakos@hol.gr, info@
lighthousecandles.gr, http://www.
kirosgr.com
Χειροποίητα αρωματικά διακοσμητικά κεριά
OLYMPUS TRADE GROUP
Βοραζάνη 7, 66100 ∆ράμα, Τηλ./Φαξ.
2521026104, E-mail:info@otg.gr,
Μάρμαρο
PALLES CERAMICS
Κατασκευή & Εμπορία Αγαλματιδίων
Σερίφου 14 Α. Λιόσια, Τηλ. 00302130319790, Φαξ. 0030-210-5754430, P.O.
Box 117, 19001 ΕΛΤΑ Κερατέας
Αγαλματίδια
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ House Store
Υφάσματα – κουρτίνες
Χατζοπούλου 9Β ∆ραπετσώνα, Τηλ. 00302104082340, Φαξ. 0030-210408,
E-mail:smakridou@petroheilos.gr, http://
www.petroheilos.gr
Υφάσματα και κουρτίνες

GREECE
ADVANCE PHARMACIES
Ειρήνη Τζιούμη, Εισαγωγική Εταιρεία
Καλλυντικών ‘’That’s better’’
Τηλ. 0030-210-2711840, Φαξ. 0030-2102711841,
E-mail:etzioumi@advancepharmacies.gr,
http://www.advancepharmacies.gr
Καλλυντικά

SMART FOODS
12ον Χλμ. Ξάνθης – Λάγους 67100 Ξάνθη,
E-mail:espartalis@smartfoods,com.gr,
Υλικά για χονδρεμπόρους ζαχαρωδών
–τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Αιτωλικού 23 Α, 18545 Πειραιάς,
Τηλ. 210-4610442, Φαξ. 210-4610446,

INDIA
HAMDAM EXPORTS
MIG-2 Sector-A, Pokharour, Kanpur-

208010, UP India, Tel. 0512-2400 260,
http://www.hamdamexports.com
Leather saddle, horse rugs & accessories
K & R INTERNATIONAL
Rawal Mansion, 2nd Hasnabad Lane,
Santacruz West, Mumbai 400054,
India, Tel. 91-22-26490926, Fax. 91-2226050568, E-mail:krintlmachines@gmail.
com, http://www.krintlmachines.com
Filling and packaging machines for
powders, granules, pastes and liquids
ORCHID EXMIM (INDIA) PVT LTD
608, Akshat Tower, OppQ Raj Path Club,
S.G. Highway, Ahmedabad 380 015, Tel.
91-2767252409, Fax. 91-2767-252009, Email:docs@orchidexim.com
Agro products as sesame seeds & spices
ISRAEL
A.R. ZIM SHIVUK YASHIR
Contact Person:Mr Rani Zim
Tel. 00972-8-9199993, Fax. 00972-89199996, E-mail:rani@c-hinam.co.il,
http://www.c-hinam.co.il,
Interested in purchasing goods suitable
for supermarkets
MADEL TECHNOLOGY
Contact Person: Mr Shai Elbaum
Tel. 00972-309550666, E-mail:shaielb@
bezeqint.net
Software for reducing PC electricity
consumption & telemedicine hardware/
software solutions
MIRKIN
Contact Person:Ms Libi Mirkin
Tel. 972-52-5345072, E-mail:libi@mirkin.
co, http://www.mirkin.co
Backpacks
MPS AGENCY
Contact Person:Mr Gerard Pomper
Tel. 00972-77-5240690, Email:mpsgroupe@gmail.com, http://
www.subchrono.com,
Diving Watches
REALITEQ
Contact Person:Mr Boaz Albaranes
Tel. 00972-9-7494000, Fax. 00972-97494774, E-mail:boaz@realiteq.com,
http://www.realiteq.com
Real time remote control and monitoring
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RED TOOLBOX
Contact Person:Mr David Breiner
Tel. 972-9-7663803, Fax. 972-9-7663806,
E-mail:david@red-toolbox.com, http://
www.red-toolbox.com
DIY & Woodworking kits for children
ITALY
B.F. FRUTTA – S.R.L.
Piazza Artom 12, I-50127, Firenze, Tel.
0039-055-4289840, Fax. 0039-0554289849,
Mob. 39-3463984127, E-mail: adriano.
rossi@gruppobenechi.it
Red chilly peppers
MET EXTRA S.P.A.
Via Laboratori Olivetti No. 49/51, 20010
Pregnana Milanese (MI), Italy, Tel. 390293595114, Fax. 39-0293591379,Email:sarah.rocchi@metextra.eu, http://
www.metextra.eu
Ferrous and non-ferrous scrap
JORDAN
AL-MANSOUR PLASTIC IND. FACTORY
Amman Jordan, Tel. 00962-5-3652000,
Fax. 00962-5-3650904,
E-mail:almansoorplasticfactory@gmail.
com
PEOPLEL’S REPUBLIC OF CHINA
CHAO QUN FURNITURE FACTORY
Xiantang Industrial Zone, Longjiang,
Shunde District, Foshan City, Guandgong,
China, Tel./Fax. 0086-757-26176287,
26176611, E-mail:chair588@yahoo.com,
Leather chair, fabric chair, auditorium/
theater chair, dining chair, school chair,
airport bench and kinds of leather sofa,
fabric sofa, sofa bed
FROSTON EXPORTS LTD
Tel. 862038921511, Fax. 86-20-38921156,
E-mail:chnpoonam@gmail.com, China,
Dining Tables & Chair, wardrobes
GEC TEMA
Ms Eleni Li
E-mail:lena.gecteam@gmail.com, Weihai,
Shandong, China, Carpets
QINGZHOU LIWANG ELECTRIC
TECHNOLOGY CO. LTD
No. 1, General Industry Park, Qingzhou
City, Shandong Province, China,
Post Code:262500, Tel. 0086-5363228521, Fax. 0086-536-3220296, Email:liwangchina@hotmail.com, http://
www.liwangchina.com Composite
insulator for power transmission line,
cap and pin suspension porcelain (glass)
insulator with composite shed
QINHUANGDAO SHIGUAN CHEMICALS
PRODUCTS CO. LTD
No. 313, Yinhaidasha, Haigang District,
Qinhuangdao, Tel. 0335-3632597,
Fax. 0335-3632597, E-mail:janet@
shiguanchem.com
Chemical materials
ZGF INTERNATIONAL GROUP CO. LTD
Unit A1, 20F, DI-KAI Building, 471
Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou,
Zhejiang, China, Tel. 0086-571-82925268,
Fax. 0086-571-83582088, E-mail:liuq@

BUSINESS
zgfgroup.com
Fresh and frozen vegetables and fruits
ROMANIA
CONEXPERT GROUP
Contact Person:Mr Mihail Pavel
24-26 Fabrica de Chribrituri St., District 5,
Bucharest, Romania, Tel. 40-721252097,
E-mail:mihailpavel@ymai.com,
Insulated joinery, PVC and aluminium
doors and windows, roller shutters,
blinds, abutting, sills
EUROCOMPRESSION SRL
Contact Person: Mrs Cristina Mocean
1 Decembrie 1918 Ave.,No. 93A +3,
540445 Targu Mures, Mures Country,
Romania, Tel. 40-0265266182,
Fax. 40-265266599, E-mail:office@
eurocompression.com, http://www.
eurocompression.com
Compressor related components such
as pressure vessels, air-cooled heat
exchangers, valves, pressure and flow
control valves
FATTORIA TERRANTICA
Contact Person:Mr Gabriel Camarasu
Zona Libera Constanta Sud, Agigea,
Incinta 1A, Constanta, Postal code
907015, Romania, Tel. 40-241743163, Fax.
40-241-743172, Mobile 40-722-365999, Email:gabi.camarasu@terrantica.ro, http://
www.terrantica.net
Processed poultry meat products
INVESTISIA GROUP
Contact Person: Mr Dan Petre
2nd Redea St., District 1, Bucharest,
Romania, Tel. 40-723-778072,
E-mail:dan.petre@investisiagroup.ro,
http://www.investisiagroup.ro
Solar and wind energy, agriculture and
livestock, tourism, metallurgical
Mr Constantin diaconescu
Tel. 40-744552004, E-mail:constantin.
diaconescu@opv.ro
Purity vipers venom with minimum of
92% protein content
ORION SRL
Contact Person:Mr Dumitru Pop
Sos. Viilor No. 96, 920081 Slobozia,
Ialomita Country, Romania, Tel. 40243230056, Fax. 40-243-230835, Email:office@orionslobozia.ro, http://
www.orionslobozia.ro Hot-dip
galvanized metallic structures for
telecommunications, especially towers
for mobile telephony
RIALTO PROD SRL
Contact Person:Mr Cristi Movila
16, Motilor St., District 3, Bucharest,
Romania, Tel. 40-765250943, Fax. 40-213243515,
E-mail:cristi@rialto.ro, http://www.rialto.
ro
Shoes
SINTOFARM SA
Contact Person: Mrs Mirela Gava
22 Ziduri Intre Vii St., (Entrance From
Electronicii St.), District 2, Bucharest,
Postal code 023324, Romania, Tel. 40730711601, E-mail:mirela@gavan@
sintofarm.ro, http://www.sintofarm.ro,

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Pharmaceutical products, medicaments,
food supplements, medical devices,
cosmetics
VASCAR SA
Contact Person: Mr Vlad Ciuburciu
4 Agroindustiala Str., 730217
Vaslui,Romania, Tel. 40-235361131, Fax.
40-235-361475,
E-mail:office@vascar.ro, http://www.
vascar.ro
Carved meat, semi cooked and cooked
meat products, canned meat and meat
mixtures, canned food and pates
SPAIN
LAKME S.L.
http://www.lakme.com/en/index.html
Ms Rocio Bueno E-mail:rbueno@
comercio.mineco.es, Κύριο Βαγγέλη Τζάκο, Tel. 30-210-7246980, Fax. 30-2107291736,
Προϊόντα επαγγελματικής περιποίησης
μαλλιών (βαφές, σαμπουάν, κρέμες)
SRI LANKA
COUNTRY STYLE FOODS (PVT) LTD
Contact Person:Ms Amadhi Alahakoon
No. 57, St., Anthony’s Road, Kadawatha,
Sri Lanka, Tel. 94-11-2925027, Fax. 94-112926062, E-mail:amadhi@smak.lk, http://
www.smak.lk
Ready to serve fruit drinks
INTERNATIONAL FOODSTUFF
CO. PVT LTD
Contact Person: Miss Hemenai Keerthi
Singhe
139 8 C Dharshanan Mawatha,
Barrtaramulla, Sri Lanka, Tel. 94-777411589, Fax. 94-11-2884082,
E-mail:sarathds@sltnet.lk, http://www.
sarath-ifco.com
Tropical fruits and temperate and tropical
vegetables. We are processing seafood,
live crabs, swing crabs, crab meat, prawns
and shrimps cuttle fish and lobster
LANKA IOC
Contact Person:Mr S. Ganguly, St., Vice
President –Lubes
Level 20, West Tower, World Trade
Centre, Echelon Square, Colombo-01, Sri
Lanka, Fax, 94-11-2301490, Tel. 94-112475720, E-mail:sganguly@lankaioc.com,
http://www.lankaioc.net
Automotive and industrial lubricants
MADAMPE MILLS (PVT) LTD
Contact Person:Mr Buddhika de Silva
No. 36, Hill Street, Dehiwela Sri Lanka, Tel.
94-11-2714886, Fax. 94-11-2737218,
E-mail:buddhika@madampemills.com,
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http://www.madampemills.com
Desiccated coconut
P.D. ROMANIS & SONS
Contact Person: Mr Wimal Devasiriratne
Mr Wimal Devasiriratne
99 St., Sebastian Street, Colombo 12, Sri
Lanka, Tel. 94-11-2324453, Fax. 91-112388205,
E-mail:pdroms@sltnet.lk, http://www.
pdrexporters.com
Genuine Sri Lankan Cinamon, Cinnamon
quills
PULSES SPLITTING & PROCESSING
INDUSTRY (PVT) LTD
92/7, Pattiwila Road, Sapugaskanda,
Kelaniya, Sri Lanka, Tel. 9411-243723, Fax.
9411-2438706, E-mail:pulses@sltnet.lk,
http://www.pspil.lk
Red lentils and red split lentils
VENORA INTERNATIONAL PROJECTS (PVT) LTD
Mr Sagara Gunawardena
No. 10/32, Deniya Road, Suwarapola,
Piliyandala, Sri Lanka, Tel. 94-11-5528800,
Fax. 94-11-5528811, E-mail:venora@
sltnet.lk, http://www.venoragroup.com
Electrical power panels
telecommunication
SYRIA
PINDEX
Contact Person:Dana Rasian
Tel. 00963-11-2265389, Fax. 00963-112320316, E-mail:info@pindexonline.com,
http://www.pindexonline.com
Pulp, paper, converting and corrugating
industries
THROUGH E-MAIL
GUANGZONG GUANGHUA
PLASTICS CO. LTD
E-mail:market01@ghplastics.net,
Plastic raw materials
U.A.E.
B. PLUS ARABIC
AHMAD BAKRI
P.O. Box 70212, Sharjah, UAE,
Tel. 00971-6-5541411, Fax. 0097165541511,
http://www.bplus.com.lb
Bakery equipment
U.S.A.
ITT–EXIM – LLC
Tel. 0032472558367, E-mail:bussines2010@live.be, http://www.exim.gov
General products

Έκθεση Χειροτεχνίας και ∆ώρων
στο Νέο ∆ελχί 15-18 Οκτωβρίου
Το Συμβούλιο προώθησης εξαγωγών χειροτεχνίας της Ινδίας διοργανώνει την 34η έκθεση ειδών Χειροτεχνίας και ∆ώρων της Ινδίας στο Εκθεσιακό Κέντρο India Expo Centre and Mart, Greater Noida Expressway, στο Νέο
∆ελχί στις 15 με 18 Οκτωβρίου 2012.
Πληροφορίες: Export Promotion Council for Handicrafts, Epch. House,
Pocket 6 & 7, Sector C, L.S.C. Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 91-1126135256, Fax. 91-11-261355518, E-mail:epch@vsnl.com, http://www.
epch.in
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

e-mail: ncci@ccci.org.cy

μικρά
ΕΒΕΛ: Αυθαίρετη
και ανορθόδοξη
η προσέγγιση της
Κυβέρνησης
στο διάλογο για
την ΑΤΑ
Αυθαίρετη και ανορθόδοξη
χαρακτηρίζει το ΕΒΕ
Λευκωσίας την προσέγγιση
της Κυβέρνησης στο θέμα του
διαλόγου για την ΑΤΑ καθώς
η Υπουργός Εργασίας έχει
αποφασίσει να διαβουλευτεί
μόνο με τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις αποκλείοντας
τις επιχειρηματικές και
εργοδοτικές οργανώσεις από τη
διαμόρφωση κοινής πρότασης.
Πρόσθετα, το Επιμελητήριο
τονίζει ότι το περιεχόμενο των
προτάσεων, όπως αναφέρεται
σε σχετικά δημοσιεύματα,
θα είναι χωρίς ουσιαστικό
όφελος για την οικονομία από
τη στιγμή που ξεφεύγουμε
από τη λογική του κατώτατου
μισθού, ενώ συνεχίζει η
αντιπαραγωγική δομή της ΑΤΑ.
Με τις προτάσεις αυτές τονίζει
το ΕΒΕΛ δεν αναμένονται
ουσιαστικές εξοικονομήσεις
τόσο για το δημόσιο όσο
και για τον ιδιωτικό τομέα,
διαιωνίζοντας με αυτόν
τον τρόπο τη διάβρωση
της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας.
Η προτεινόμενη
αναδιάρθρωση της ΑΤΑ θα
αποφέρει εξοικονομήσεις
ενδεικτικά γύρω στα 28εκ.
ευρώ, ενώ η διασύνδεση της
ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό θα
αποφέρει συνολικές μειώσεις
γύρω στα 146 εκ. ευρώ.
Είμαστε σχεδόν βέβαιοι
ότι οι επισημάνσεις
αυτές θα αποτελέσουν
αντικείμενο συζήτησης στις
διαπραγματεύσεις με την
Τρόικα.
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας συναντήθηκε με τον
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε συνεδρία της ολομέλειας του.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας όπως
oι εξελίξεις στην οικονομία, το φυσικό
αέριο, η Τουριστική Ανάπτυξη της Λευκωσίας, οι εξελίξεις στο Εμπόριο και τη
Βιομηχανία.
Από πλευράς του ∆.Σ. του ΕΒΕΛ τέθηκαν συγκεκριμένα θέματα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και τα ξεπουλήματα. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που παρατηρούνται στο Τμήμα του Έφορου
Εταιρειών και τονίστηκε η ανάγκη για
απλοποίηση των διαδικασιών στην
εγγραφή εταιρειών ως επίσης και η
επίσπευση της ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις
για τους τρόπους ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος και της αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουριστικού
ρεύματος.
Το ΕΒΕΛ επανέφερε την εισήγησή
του για προώθηση καινοτόμων ιδεών
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και

συγκεκριμένα τέθηκε το πρόγραμμα
του Φωτοθεραπευτικού Τουρισμού το
οποίο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
παραμένει αναξιοποίητο. Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε επίσης στη σύσταση
εγγυοδοτικού οργανισμού για βοήθεια
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
την ανάγκη για αύξηση των συντελεστών κάλυψης και δόμησης στις βιομηχανικές ζώνες και περιοχές.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ψηλό
κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, και

τονίστηκε από το ΕΒΕΛ ότι αφού έχει
μειωθεί η έκτακτη εισφορά αναμένεται
περαιτέρω μείωση της τάξης του 3% με
τη διαφοροποίηση των ταριφών.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρέτησε τη δημιουργία του Μηχανισμού Ταχείας
Αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και τη δέσμευση της κυβέρνησης
να προβεί σε νέα ∆ήλωση Πολιτικής
για την οποία το ΕΒΕΛ θα καταθέσει τις
απόψεις του για μεγάλα αναπτυξιακά
έργα και εκτός αστικών περιοχών.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την
Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου
Θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας συζήτησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με την Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας την Υπουργό αναφέρθηκε
στην ιδιαίτερα καλή σχέση του ΕΒΕΛ
με την Υπουργό την οποία, όπως είπε, θεωρούμε φίλη του Επιμελητηρίου. Η άψογη και στενή συνεργασία
την οποία είχαμε όταν η κα. Υπουργός ήταν ∆ήμαρχος, είπε, συνεχίζεται και ενδυναμώνεται.
Η Υπουργός ανέφερε ότι με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση του ΕΒΕ Λευκωσίας να
παρευρεθεί στη συνεδρία του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου με σκοπό
την εποικοδομητική συζήτηση θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν
άμεση σχέση με το Υπουργείο της
και αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια αντηλλάγησαν απόψεις και συζητήθηκαν θέματα, όπως
τα ενοίκια για κρατικά τεμάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες, η αύξηση συντελεστών δόμησης/κάλυψης σε
Βιομηχανικές Ζώνες και Περιοχές,
οι ενστάσεις αναφορικά με τα τοπικά σχέδια και το στάδιο στο οποίο
βρίσκονται τα έργα ανάπτυξης στη

Λευκωσία, που περιλαμβάνουν την
ανάπλαση του χώρου του παλιού
ΓΣΠ, το Μέγαρο Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την Πλατεία
Ελευθερίας.
Στη συνάντηση με την Υπουργό
παρευρέθηκε και ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Ανδρέας Ασσιώτης.
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Θετική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Εσωτερικών
για τα ενοίκια σε Βιομηχανικές Ζώνες
Συνάντηση με το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ανδρέα Ασσιώτη είχε στις 17 Ιουλίου 2012
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου κ. Κώστα Γεωργαλλή και
το ∆ιευθυντή Βιομηχανίας.
Κύριο αντικείμενο της συνάντησης
ήταν οι συμβάσεις μίσθωσης για τεμάχια σε Βιομηχανικές Ζώνες (διευκρινίζεται ότι δεν αφορά τις Βιομηχανικές
Περιοχές) και τα αυξημένα ενοίκια που
προέκυψαν από την ανανέωση των
συμφωνιών.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής τόνισε ότι το
Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει με
κατανόηση τα προβλήματα που αναφύονται από τις συμβάσεις μίσθωσης και
θα επιδειχθεί η απαραίτητη ευαισθησία.
Σαν πρώτο μέτρο, ο Γενικός ∆ιευθυντής ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσέρχονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών για ανανέωση της σύμβασης τους τουλάχιστον 2 χρόνια πριν τη

λήξη της σύμβασης τους.
Επιπρόσθετα θα επισπευθούν οι διαδικασίες αναθεώρησης της εκτίμησης
για τις περιπτώσεις στις οποίες επίκει-

ται ανανέωση της σύμβασης. Εκ πρώτης όψεως το Υπουργείο επιδεικνύει την
απαιτούμενη ευαισθησία για ρεαλιστική
αναθεώρηση των ενοικίων μέσα σε λο-

γικά πλαίσια.
Τέλος συζητήθηκαν προβλήματα που
αφορούν τη διάρκεια των συμβάσεων
και τη δήλωση πολιτικής.

Στη Βουλή για το Ηλεκτρικό Ρεύμα
Το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος
συζητήθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής των
Αντιπροσώπων στις 3 Ιουλίου 2012
όπου αναζητήθηκαν λύσεις στο
καυτό πρόβλημα του υπερβολικά
υψηλού κόστους ηλεκτρικού ρεύματος στον τόπο.
Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη της
ΡΑΕΚ με το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ όπου
συζητήθηκαν διεξοδικά τρόποι για
τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού
ρεύματος το οποίο έχει εκτροχιαστεί
από την έκρηξη στο Μαρί και εντεύχθεν. Το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχε
τόσο στην ευρεία σύσκεψη όσο και
στη συνεδρία της Βουλής.
Πρόσθετα το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε ετοιμάσει ολοκληρωμένο σημείωμα, αντιπαραβάλλοντας την
Κυπριακή Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή οδηγία, με έμφαση την διευκόλυνση του ανταγωνισμού και το

άνοιγμα της αγοράς, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και έκτακτη προσαύξηση καθώς και τρόπους για
εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικού
ρεύματος στις επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του κειμένου είχε υιοθετηθεί σχεδόν στην ολότητα του από το
ΚΕΒΕ.
Με δεδομένη την παράταση της
έκτακτης προσαύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
αλλά και επίτευξη κέρδους από την
ΑΗΚ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο σύνολο της η οικονομία, υπεβλήθηκε στη Βουλή όπως
καταργηθεί η μέγιστη ζήτηση αιχμικής περιόδου για τους εναπομείναντες τρεις μήνες του καλοκαιριού.
Βασική επιδίωξη είναι όπως δοθεί
ανάσα στις επιχειρήσεις κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο τους και να συγκρατηθεί η ανεργία.
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«Προκλήσεις και Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας» ήταν ο τίτλος της ομιλίας
του νέου ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Πανίκου ∆ημητρτιάδη σε πρόσφατη κοινή εκδήλωση του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ».
Σε χαιρετισμό του στη εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου σημείωσε πως η κατάσταση της οικονομίας έχει
καταστεί πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη όλων. Τόνισε δε πως ζητούμενο είναι, και
μάλιστα σε κατεπείγουσα βάση, η αποτροπή
των χειροτέρων στην ήδη δυσμενή οικονομική κατάσταση και η έστω σε βάθος χρόνου έξοδος από την ύφεση. Ο κ. Ανδρέου
ανέφερε πως η αίτηση ένταξης της Κύπρου
στον Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτέλεσε πλέον αναπόφευκτη επιλογή λόγω των μέχρι σήμερα λανθασμένων
επιλογών τόσο εκ μέρους του κράτους αλλά
και του τραπεζικού συστήματος.
Σημείωσε επιπλέον ότι το Επιμελητήριο,
έχει επίγνωση της καταθλιπτικής κατάστασης που επικρατεί στο οικονομικό πεδίο
όπως και των πολύ σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με
την έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί μείζον πρόβλημα.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ επεσήμανε την
ανάγκη σοβαρού προβληματισμού για το
πώς όχι απλώς η Κύπρος αλλά και η Ευρώπη
κατέληξαν στην υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, σημειώνοντας ιδιαίτερα τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, κυρίως
στην παραγωγή, έναντι της Άπω Ανατολής.
Τόνισε επίσης την ανάγκη αποτελεσματικής
διαχείρισης του δημοσιονομικού προβλήματος της Κύπρου που κατά πρώτο λόγω
οφείλεται στις τεράστιες λειτουργικές δαπάνες της κρατικής μηχανής και εξυγίανσης του
τραπεζικού συστήματος.
Στην ομιλία του ο ∆ιοικητής της Κεντρικής
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Eκδήλωση ΕΒΕΛ στο ΤΕΠΑΚ

«Προκλήσεις και προοπτικές της κυπριακής οικονομίας»
Ομιλητής ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας

Τράπεζας επισήμανε καταρχήν ότι η αίτηση της Κύπρου για ένταξη στον Μηχανισμό
Στήριξης της ΕΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αρνητική εξέλιξη και ότι η Κεντρική
Τράπεζα είναι έτοιμη για λεπτομερείς συζητήσεις με την τρόικα. Ο κ. ∆ημητριάδης τόνισε ότι η προσπάθεια για την ανατροπή των
αρνητικών οικονομικών δεδομένων η πορείας πλεύσης προς την ανάπτυξη θα πρέπει
να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα
και σμίκρυνση των δραστηριοτήτων με
στόχο τον περιορισμό πιθανών μελλο-

ντικών αρνητικών επιδράσεων που προέρχονται από την παρουσία κυπριακών
τραπεζών σε ξένες χώρες. Η Κεντρική
Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει σε
θυγατροποίηση των υποκαταστημάτων
των κυπριακών τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα με την διαδικασία να
ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
2. Στην βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης με την μείωση των τρεχουσών κρατικών δαπανών. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με την σταδιακή μείωση

του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων,
την πάταξη της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής.
Η μείωση των τρεχουσών δαπανών του
κράτους δεν πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις μισθών
ή συντάξεων, αφού μάλιστα τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου βρίσκονται
σε καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης, κάτι που αποδεικνύεται και
μέσα από στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν
όμως δημοσιονομικές ανισοσκέλειες
που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα,
με βάση τις δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι της ΕΕ.
3. Στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Ο θεσμός
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πρέπει να επανεξεταστεί
με προοπτική την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου και δικαιότερου συστήματος, το
οποίο θα συγκρατήσει τον ρυθμό αύξησης των απολαβών.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο
κ. ∆ημητριάδης απάντησε σε ερωτήσεις του
ακροατηρίου όπου και τόνισε μεταξύ άλλων
ότι πως σε ότι αφορά την Κυπριακή ∆ημοκρατία δεν τίθεται θέμα αύξησης του εταιρικού φόρου.

Σχολή Καλών Τεχνών στο ΤΕΠΑΚ: Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την Κυβερνητική απόφαση
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο χαιρετίζει την
πρόσφατη κυβερνητική
ανακοίνωση με την οποία
έχει ουσιαστικά επικυρωθεί
προηγούμενη και κατ’
επανάληψη εκφρασθείσα
Υπουργική απόφαση για
δημιουργία της Σχολής Καλών
Τεχνών στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως ανέφερε και σε
προηγούμενη ανακοίνωση
του, που χρονολογείται από
το Μάιο του 2010, το ΕΒΕΛ
θεωρεί ότι η Κυβερνητική
απόφαση είναι σαφώς
τεκμηριωμένη όχι μόνο από
το γεγονός ότι η Λεμεσός
αποτελεί παραδοσιακά
τον κατ΄εξοχή χώρο
καλλιτεχνικής δημιουργίας

στην Κύπρο, αλλά και από το
ότι το ΤΕΠΑΚ έχει από καιρό
κάνει όλη την αναγκαία
προεργασία και έχει καταθέσει
συγκεκριμένη πρόταση
για τούτο. Υπενθυμίζεται
επίσης ότι ακόμη και στους
αρχικούς σχεδιασμούς για
τη δημιουργία του ΤΕΠΑΚ,
η Σχολή Καλών Τεχνών
αποτελούσε αναπόσπαστο

μέρος του.
Προσβλέπουμε στην ταχύτερη
δυνατή έναρξη της λειτουργίας
της Σχολής, κάτι που το ΤΕΠΑΚ
διαθέτει την τεχνογνωσία και
τις υποδομές να διασφαλίσει,
με τη βεβαιότητα ότι αυτή
θα συμβάλει κατά τρόπο
αποφασιστικό στην ουσιαστική
πολιτιστική αναβάθμιση της
χώρας μας.
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Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στο ΕΒΕΛ
Επίσκεψη εργασίας στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού πραγματοποίησε πρόσφατα αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου της
Μαγνησίας, με επικεφαλής τον Α΄ Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Σταυρίδη.
Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου, ο οποίος, αφού εξέφρασε τη
χαρά του για την παρουσία των Μαγνήσιων επιμελητηριακών στη Λεμεσό, προχώρησε σε ενημέρωση τους
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης και επαρχίας, καθώς και για τους
τομείς δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου.
Ο κ. Ανδρέου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Λεμεσός αποτελεί την ατμομηχανή της Κυπριακής οικονομίας,
επισημαίνοντας πως ακόμη και στους
σημερινούς δύσκολους καιρούς, βρίσκονται υπό εξέλιξη αναπτυξιακά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ,
περιλαμβανόμενης της μαρίνας Λεμεσού, της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, κλπ. Πρόσθεσε πως η πόλη της
Λεμεσού έχει να επιδείξει μία εκπληκτική πολυπολιτισμικότητα και φιλειρηνικής συμβίωσης ανάμεσα σε ξένους
και ντόπιους πολίτες. Επισήμανε δε,
την μεγάλη προοπτική ανάπτυξης που
παρουσιάζει σήμερα η Λεμεσός και η
Κύπρος γενικότερα, με την ανακάλυψη
και την αναμενόμενη για το εγγύς μέλλον εξόρυξη και εκμετάλλευση μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ δεν παρέλειψε

να αναφερθεί στα σοβαρά οικονομικά
προβλήματα της παρούσας συγκυρίας
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, σημειώνοντας ιδιαίτερα το οξύτατο
πρόβλημα ρευστότητας, την συνεχώς
αυξητική τάση της ανεργίας, και την κακή ψυχολογία που επικρατεί στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο Πρόεδρος έκανε επίσης αναφορά
στην άριστη συνεργασία του ΕΒΕΛ με
το Επιμελητήριο Νέων Λεμεσού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού, εκπρόσωποι των οποίων ήταν επίσης παρόντες στην συνάντηση. Κλείνοντας,
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ δήλωσε πως το
Επιμελητήριο έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει στην προώθηση και
δημιουργία συνεργασιών.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου της Μαγνησίας
ευχαρίστησε το ΕΒΕΛ για την φιλοξενία και ανέφερε πως είναι με ιδιαίτερη
χαρά που βρίσκεται στην πόλη της Λεμεσού. Ο κ. Σταυρίδης εξέφρασε αισιοδοξία ότι η επίσκεψη θα αποτελέσει
απαρχή συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα ανάμεσα στα δύο Επιμελητήρια.
Μιλώντας για την Λεμεσό επισήμανε την σημαντική γεωγραφική της θέση, αφού μπορεί να αποτελέσει κόμβο
επικοινωνίας με τις Αραβικές χώρες,
την Ασία και Αφρική. Ακολούθως περιέγραψε τις βασικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες του Νομού Μαγνησίας που περιλαμβάνουν τον τομέα
του τουρισμού, της μεταποιητικής βιομηχανίας, της γεωργίας, της κτηνο-

τροφίας και της βιοτεχνίας. Πρόσθεσε
δε, πως στο Νομό βρίσκονται δύο αεροδρόμια με το βασικό λιμάνι να είναι
στο Βόλο. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε
στη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οποίας
πολλές εταιρείες στον Νομό Μαγνησίας και ευρύτερα σε όλη τη χώρα έχουν
βάλει δυστυχώς λουκέτο. Ο κ. Σταυρίδης υποστήριξε πως η συνένωση
δυνάμεων μπορεί να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο προς την ανάκαμψη
και ευημερία.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν πιθανούς
τρόπους συνεργασίας, περιλαμβανόμενης της δυνατότητας δημιουργίας
κοινής ιστοσελίδας, όπως της πραγματοποίησης επιχειρηματικών αποστολών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
μέσω των τοπικών πανεπιστημίων.
Η επίσκεψη του Επιμελητηρίου της
Μαγνησίας στην Κύπρο έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Comenius Regio, που έχει σαν στόχο την δημιουργία γέφυρας ανάμεσα
στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, στη δε αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Νέων, καθώς και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου
Μαγνησίας. Από πλευράς ΕΒΕ Λεμεσού, τον Πρόεδρο κ. Ανδρέου πλαισίωσαν ο Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Λεμεσού Θεόδοτος Ανθούσης, η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Νέων Λεμεσού Ζωή Αφάμη και ο υπεύθυνος του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Γιώργος Κόκου.

Επίσκεψη Πρέσβη Ρουμανίας στο ΕΒΕ Λεμεσού
Τον πρέσβη της Ρουμανίας στην
Κύπρο Ion Pascu είχαν πρόσφατα
την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τα
γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.
Το Ρουμάνο διπλωμάτη, που συνόδευαν η Σύμβουλος για Οικονομικά Θέματα της πρεσβείας Corina
Rechitean και ο Πρόεδρος του Κυπρο-Ρουμανικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κώστας Ερωτοκρίτου,
υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ
Φιλόκυπρος Ανδρέου, ο οποίος
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων την αλματώδη οικονομική ανάπτυξη της
Λεμεσού κατά τα τελευταία χρόνια
και στο γεγονός ότι προσελκύει το
ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Ο κ.
Ανδρέου σημείωσε ενδεικτικά πως
η Λεμεσός είναι η μητρόπολη της
πλοιοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έκανε επίσης αναφορά στις στενές σχέσεις
που συνδέουν την Ρουμανία με
την Κύπρο, τόσο ένεκα της παρου-

σίας των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε διμερές
επιχειρηματικό επίπεδο. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην παρουσία πολλών Ρουμάνων που
κατοικούν και εργάζονται στη Λεμεσό, καθώς και στη δραστηριοποίηση Κύπριων επιχειρηματιών
στη Ρουμανία.
Ο Ρουμάνος πρέσβης παρατήρησε πως είναι με ενθουσιασμό
που βρίσκεται στη Λεμεσό, αναφέροντας πως πρόκειται για μια πανέ-

μορφη παραλιακή πόλη που με την
πρώτη ματιά καταλαβαίνει εύκολα
ο κάθε επισκέπτης το έντονο επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί
με τα πολλά εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία και τις πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Ο κ.
Pascu συμφώνησε με τον Πρόεδρο
του ΕΒΕΛ σε ότι αφορά τις άριστες
σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες, υποδεικνύοντας ότι η Κύπρος
κατέχει την πέμπτη θέση ανάμεσα
στις ξένες χώρες που επενδύουν

στη Ρουμανία.
Ο κ. Pascu εισηγήθηκε όπως επιδιωχθεί εντός του τρέχοντος έτους
η πραγματοποίηση εμπορικής αποστολής από την Λεμεσό στη Ρουμανία ή αντίστοιχη αποστολή από
την Ρουμανία στην Λεμεσό. Ανέφερε δε, πως μέσα από την ανακάλυψη και σύντομα την εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου, παρέχεται η δυνατότητα
νέων συνεργασιών μεταξύ των δύο
χωρών σε τομείς που η Ρουμανία
μπορεί να προσφέρει μέσα από την
εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε
πως το Επιμελητήριο έχει πολύ καλή συνεργασία με την πρεσβεία της
Ρουμανίας μια μέσα από αυτή τη
συνεργασία μπορεί να προωθηθεί
ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας και παροχής πληροφοριών για
διάφορα θέματα που άπτονται οικονομικών συνεργασιών.
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μικρά
Προκήρυξη νέου
διαγωνισμού για το
Περιβαλλοντικό Κέντρο
Ενημέρωση στο Κάβο Γκρέκο
Απάντηση στη Βουλή για τους
λόγους για τους οποίους αναστάληκε η ανέγερση του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ενημέρωσης στο
Κάβο Γκρέκο έδωσε πρόσφατα
με επιστολή του ο Υπουργός Γεωργίας Σοφοκλής Αλετράρης, μετά από ερώτηση του βουλευτή
Αμμοχώστου Κυριάκου Χατζηγιάννη. Οι εργασίες άρχισαν στις
12 Απριλίου του 2010, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τις
7 Οκτωβρίου του 2011. Ωστόσο
λόγω αδυναμίας του εργολάβου
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του έργου, το Τμήμα ∆ασών, με
τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Ελεγκτή και της Νομικής Υπηρεσίας, αναγκάστηκε να τερματίσει το συμβόλαιο της ιδιωτικής
εργοληπτικής εταιρείας από τις
26.07.2011, ενώ είχε ολοκληρωθεί περίπου το 20% του έργου.
Η μεγάλη καθυστέρηση προέκυψε λόγω του ότι ενώ υπήρχε
πρόθεση για άμεση επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για συνέχιση των εργασιών, ο αρχιτέκτονας
του έργου υπέβαλε αιτήματα για
αποζημιώσεις,
επικαλούμενος
τον υπερβολικά μεγάλο όγκο εργασίας που εκτέλεσε λόγω της
ανεπάρκειας του εργολάβου. Το
αίτημα διαβιβάστηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων για εξέταση στις 16.11.2011.
Η Κ.Ε.Α.Α. ενημέρωσε πρόσφατα το Τμήμα ∆ασών ότι τελικά επιτεύχθηκε φιλικός διακανονισμός
με τον αρχιτέκτονα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Τμήμα ∆ασών
προβαίνει στην ετοιμασία νέων
εγγράφων προσφορών για προκήρυξη του διαγωνισμού.
Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα
με τα υπόψη μας δεδομένα, το έργο αναμένεται να επαναρχίσει μέσα στο ερχόμενο Φθινόπωρο και
να ολοκληρωθεί σε 12-13 μήνες,
δηλαδή πριν το τέλος του 2013.
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Συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών
για το θέμα της Αμμοχώστου
Αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου
συναντήθηκε χθες με την Υπουργό Εξωτερικών κα Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή
με την οποία αντάλλαξε απόψεις για το
ζήτημα της κατεχόμενης Αμμοχώστου.
Η κα Μαρκουλλή ενημέρωσε τους
εκπροσώπους του ΕΒΕΑ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Εθνικό ζήτημα και
ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Στάθηκε
ιδιαίτερα στην πρόταση που κατέθεσε
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας για την
Αμμόχωστο, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Εθνη στη
βάση των προνοιών των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
και την επιστροφή της στους νόμιμους
κατοίκους της, την αναστήλωση της Μεσαιωνικής πόλης και το άνοιγμα του
λιμανιού της υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής, επεσήμανε η Υπουργός, θα δημιουργήσει
ευκαιρίες και οφέλη στις δύο κοινότητες
και νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση συνολικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου
κ. Γ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το Επι-

Η Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι πάντοτε υπέρ
της συνεργασίας μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που
προέρχονται από τα Επιμελητήρια και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.
μελητήριο είναι έτοιμο να αναλάβει
πρωτοβουλία και να διαδραματίσει
εποικοδομητικό ρόλο, γι’ αυτό θα επιδιώξει επαφές με Τ/Κ επιχειρηματίες, τα
Ην. Εθνη, με Επιμελητήρια και άλλους
φορείς στο εξωτερικό με στόχο την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ
των δύο κοινοτήτων και την προώθηση
λύσης στο Κυπριακό.

Ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι η επανεγκατάσταση και ανοικοδόμηση της
πόλης της Αμμοχώστου, σε συνδυασμό με το άνοιγμα του λιμανιού της, θα
δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές/
επιχειρηματικές ευκαιρίες στις δύο κοινότητες και θα αποτελέσει ένα απτό παράδειγμα συνεργασίας και συνύπαρξης
μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ.

Τα Δημοτικά τέλη συζητήθηκαν με
το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Α. Χρίστου
Το θέμα των ∆ημοτικών τελών
ήταν το αντικείμενο συζήτησης που
είχε κοινή αντιπροσωπεία των Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και Λεμεσού,
με τον ∆ήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα
Χρίστου.
Οι εκπρόσωποι των δύο ΕΒΕ μετέφεραν στον ∆ήμαρχο Λεμεσού τα παράπονα του επιχειρηματικού κόσμου για
τις συνεχείς ετήσιες αυξήσεις που επιβάλλει ο ∆ήμος στις Επιχειρήσεις και εισηγήθηκαν την παγοποίηση τους για
κάποιο χρονικό διάστημα ή / και τη μείωση τους εκεί που κρίνεται δικαιολογημένο, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
λόγω της οικονομικής ύφεσης και της
δραστική μείωσης του κύκλου εργασιών τους.
Συγκεκριμένα εκ μέρους του Επιμελητηρίου κατατέθηκαν οι πιο κάτω εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν και από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ ώς κοινή θέση όλων των τοπικών Επιμελητηρίων.
1. Για τα επόμενα δύο χρόνια οι ∆ήμοι
να μην επιβάλουν οποιαδήποτε αύ-

ξηση στα διάφορα τέλη, λόγω των
δυσμενών επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την οικονομική κρίση.
2. Οι λογαριασμοί των δημοτικών
τελών να σταλούν στις επιχειρήσεις μέχρι τις 30.07.2012 με τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής την
31/12/2012.
3. Να μπορεί μια επιχείρηση να προβεί
μετά από συνεννόηση με τον ∆ήμο
της επαρχίας της σε διακανονισμό
για αποπληρωμή του ποσού των δημοτικών τελών σε τουλάχιστον τρεις
δόσεις.
Ο ∆ήμαρχος Λεμεσού κ. Α. Χρίστου
ανέφερε ότι ο ∆ήμος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους ∆ημότες και τις
επιχειρήσεις (μερικές από τις οποίες παρέχονται δωρεάν) και ότι πρέπει όλοι να
συνεισφέρουν για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών.
Περαιτέρω ανέφερε ότι και οι ∆ήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και λόγω της δραστικής

μείωσης της συνεισφοράς του κράτους,
ο ∆ήμος Λεμεσού είναι υποχρεωμένος
να προχωρήσει σε περικοπή των δαπανών του και σε μείωση του προσωπικού, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στο
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών
προς τους ∆ημότες.
Για το έτος 2012 το ∆ημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ήδη την επιβολή
αύξησης ύψους 3% στα δημοτικά τέλη και ανέφερε ότι η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα κάθε
επιχείρησης πριν την επιβολή της φορολογίας, στη βάση των κριτηρίων που
προβλέπει η νομοθεσία.
Οσον αφορά το έτος 2013 δεν έχει
ακόμα αποφασιστεί κατά πόσο θα επιβληθεί οποιαδήποτε αύξηση και θα
ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.
Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση με την υπηρεσία φορολογιών του ∆ήμου για τις
ενστάσεις που υποβάλλονται και ότι θα
μελετηθεί η εισήγηση για τμηματική εξόφληση των τελών μέχρι το τέλος του
έτους.
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Αντικατοχικές εκδηλώσεις ∆ήμου Αμμοχώστου 2012
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.
Γ. Μιχαηλίδης και αρκετά μέλη του Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη
αντικατοχική εκδήλωση του
∆ήμου Αμμοχώστου, που
πραγματοποιήθηκε φέτος στις
4 Αυγούστου 2012, το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο του
∆ήμου Αμμοχώστου στη ∆ερύνεια.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με
μονόλεπτη σιγή εις μνήμην
των αποθανόντων Αμμοχωστιανών κατά την τουρκική
εισβολή του 1974 και την προσφυγιά.

Ακολούθησε το καλωσόρισμα από τον ∆ήμαρχο ∆ερύνειας, κ. Ανδρο Καραγιάννη
και ο χαιρετισμός από τον επικεφαλή της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ∆ήμαρχος Αμμοχώστου,
κ. Αλέξης Γαλανός, σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις ενέργειες του
∆ημοτικού Συμβουλίου για
την απόδοση της πόλης στους
νόμιμους κατοίκους της και
κάλεσε της τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες κοφυφής
και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την

κατεχόμενη πόλη. Ο κύριος
ομιλητής στην εκδήλωση ήταν
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, κ. ∆ημήτρης Χριστόφιας, ο
οποίος αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και
επανέλαβε την πρόταση της
Κυβέρνησης προς την Τουρκία για επιστροφή στους νόμιμους κατοίκους της κάτω από
τον έλεγχο των Ην. Εθνών και
το άνοιγμα του λιμανιού της
υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ακολούθησε
ανάγνωση ψηφίσματος από
τον Αντιδήμαρχο Αμμοχώστου, ∆ρα Συμεών Ιωάννου

και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με αντικατοχικά τραγούδια με
τη Λία Βίσση, τον Στέλιο Χιώτη

Προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ
σε εξαρτήματα σωληνώσεων
Το Τμήμα Τελωνείων μας πληροφορεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 699/2012 της Επιτροπής
που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης L 203 ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2012, επιβάλλεται προσωρινός
δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων (με εξαίρεση τα χυτά, τους
συζευκτήρες και τους συζευκτήρες
με κοχλιώσεις), από σίδηρο ή χάλυβα (μη συμπεριλαμβανόμενου
του ανοξείδωτου χάλυβα), με μέγιστη εξωτερική διάμετρο μη υπερβαίνουσα τα 609,6 mm, από αυτά
που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ΄άκρον ή για άλλους
σκοπούς, καταγωγής Ρωσίας και
Τουρκίας. Τα προϊόντα υπάγονται
επί του παρόντος στους κωδικούς
TARIC 7307931191, 7307931193,
7307931194,
7307931195,
7307931199,
7307931991,
7307931993,
7307931994,
7307931995,
7307931999,
7307998092,
7307998093,

7307998094, 7307998095, και
7307998098.
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισμού φαίνονται οι συντελεστές του προσωρινού δασμού που
επιβάλλονται για διάφορες εταιρεί-

ες και εφαρμόζονται με τη χρήση
των πρόσθετων κωδικών TARIC.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 699/2012 τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Αυγούστου
2012 και το άρθρο 1 εφαρμόζεται
για περίοδο έξι μηνών.

και τον Κούλη Θεοδώρου, με
την συμμετοχή της χορωδίας
του ∆ήμου Αμμοχώστου.

∆ιατηρώντας...

ΚΑΘΑΡΟ
το περιβάλλον
ενισχύουμε
τον πολιτισμό
μας
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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
ΕΒΕΛ: Θεαματική η άνοδος
της Λάρνακας στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το Επιμελητήριο υπό τον Πρόεδρο
του κ. Όθωνα Θεοδούλου πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη του
τα οποία βρίσκονται στον τομέα της
εκπαίδευσης τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια.
Η ανάπτυξη και στη Λάρνακα εκπαίδευσης ειδικά πανεπιστημιακού
επιπέδου, αποτέλεσε μόνιμο στόχο και επιδίωξη του ΕΒΕΛ και όλων
των οργανωμένων φορέων της Πόλης μας τόσο για τα οφέλη που προκύπτουν άμεσα για την παιδεία και
την κοινωνία όσο και ευρύτερα
για την οικονομία. Σύμφωνα με το
αποτελέσματα έρευνας που έχει διεξαχθεί πρόσφατα, χρησιμοποιώντας τα μοντέλο βασικής ανάλυσης
εξαγωγών, ο πολλαπλασιαστής εργοδότησης της Λάρνακας για τον
τομέα της εκπαίδευσης, βρίσκεται
στο εννιά. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε καινούργια θέση που δημιουργείται στον τομέα της εκπαίδευσης,
δημιουργούνται εννέα νέες θέσεις
εργασίας σε άλλους τομείς της οικονομίας της Λάρνακας! Για όλα αυτά
τα σημαντικά πλεονεκτήματα που
θα μπορούσε και η πόλη μας να ευεργετηθεί από την παρουσία μιας
Πανεπιστημιακής Σχολής, ατυχώς,
όπως άλλωστε συμβαίνει στις πλείστες των περιπτώσεων, η Λάρνακα
δεν έτυχε ανάλογης κρατικής εύνοιας. Χωρίς να παραιτούμαστε από το
μόνιμο στόχο, να διεκδικούμε δηλ.
για την πόλη μας μια κρατική Πανεπιστημιακή Σχολή στον κατάλληλο χρόνο, είμαστε πολύ περήφανοι
να σας πούμε ότι εμπνευσμένοι
Λαρνακείς με όραμα και ευγενείς
επιδιώξεις προχώρησαν μόνοι και
αβοήθητοι και δημιούργησαν ανώτερες σχολές επιπέδου, με ζηλευτά αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ ανέφερε ότι η Λάρνακα στον
τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Πανεπιστημιακού επιπέδου βρίσκεται σε τροχιά θεματικής ανόδου τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και
σε επενδύσεις των ιδρυμάτων του
κλάδου. Το Επιμελητήριο Λάρνακας θα είναι πάντοτε αρωγός και
παραστάτης αυτής της τόσο σημαντικής προσπάθειας η οποία δημιουργεί νέα προοπτική τόσο για την
Κυπριακή εκπαίδευση όσο και για
την τοπική οικονομία.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την επέκταση και λειτουργία του Λιμανιού – Μαρίνας
Λάρνακας αποτελεί δικαίωση της μεγάλης προσπάθειας του Επιμελητηρίου Λάρνακας
Η συμφωνία Κυπριακής
∆ημοκρατίας και Κοινοπραξίας «Ζήνων» για την επέκταση και λειτουργία του
ενιαίου έργου Λιμανιού –
Μαρίνας αποτελεί το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας
και επίπονης προσπάθειας
της Λάρνακας με κύριο άξονα το Επιμελητήριο Λάρνακας.
Το έργο το οποίο θα κατασκευαστεί σε τρείς φάσεις, παρ’ όλο ότι η όλη
προσπάθεια των Τοπικών
Φορέων του έχει προσδώσει το χαρακτήρα του Τοπικού ΄Εργου εντούτοις είναι
έργο Εθνικής σημασίας και
εμβέλειας. Αποτελεί μοναδική επένδυση στο είδος της
στην Ανατολική Μεσόγειο η
οποία θα προβάλει την Κύπρο και την οικονομία της. Η
πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τα λιμενικά έργα και τα έργα επέκτασης της
Μαρίνας ενώ θα επακολουθήσουν οι δύο άλλες φάσεις
με τις οποίες θα αξιοποιηθεί
και ο χερσαίος χώρος του Λιμανιού και της Μαρίνας με
την ανέγερση καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων κ.α.

Το ενιαίο έργο Λιμανιού –
Μαρίνας αναμένεται να δόσει θέσεις εργασίας τόσο
κατά την κατασκευή του όσο
και κατά την λειτουργία του.
Εξειδικεύει ουσιαστικά το
Λιμάνι Λάρνακας ως το κατ’
εξοχήν επιβατηγό λιμάνι ενώ
διατηρεί τες εμπορικές του
χρήσεις. Ενισχύει σοβαρά
τον κλάδο των κατασκευών,
του τουρισμού ενώ η ανάμιξη στην Κοινοπραξία σημαντικών ∆ιεθνών Εταιρειών
προβάλλει την επιχειρηματική Κύπρο και δημιουργεί τις

προϋποθέσεις για εμπλοκή
των αναφερομένων εταιρειών και σε άλλα έργα όπως και
την ενθάρρυνση και άλλων
ξένων εξειδικευμένων εταιρειών να επενδύσουν σε Κυπριακά ΄Εργα.
To EBEΛ χαιρετίζει την τελική κατάληξη μεταξύ Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Κοινοπραξίας «Ζήνων» για το
ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας. Το στοίχημα της ανάπτυξης δοκιμάζεται στην επιτυχία
της συνεργασίας Κράτους και
Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα

Έκτακτη Γ.Σ. «Marinaman Ltd»

έργα. Ελπίζουμε ότι και άλλα έργα θα δόσουν την ευκαιρία στον Ιδιωτικό Τομέα
να επενδύσει να προσφέρει
και να αναδειχθεί αλλά και
να ενισχύσει την τόσο πολύτιμη συνεργασία Κράτους και
Ιδιωτικού Τομέα. Αναμένουμε ότι και άλλα έργα εν μέσω
μάλιστα και της μεγαλύτερης
οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει την οικονομία μας
να προχωρήσουν προς την
υλοποίηση και τα οποία θα
δόσουν πολύτιμες θέσεις εργασίας και έσοδα.

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γ.Σ. της
∆ημόσιας Εταιρείας “Marinaman Ltd” στις
28 Ιουνίου 2012 στα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ.
Όθωνα Θεοδούλου για το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας και συζητήθηκε εισήγηση του ∆.Σ. προς το Σώμα για έγκριση
αύξησης κεφαλαίου. Μετά από διεξοδική
συζήτηση η Έκτακτη Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση κεφαλαίου με 49,000 νέες
μετοχές για τις οποίες η εταιρεία θα απευθυνθεί στους υφιστάμενους μετόχους της
εταιρείας.
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ΕΒΕΛ: Θεαματική η άνοδος της Λάρνακας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το Επιμελητήριο υπό τον Πρόεδρο του κ. Όθωνα Θεοδούλου πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη του τα οποία
βρίσκονται στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια.
Η ανάπτυξη και στη Λάρνακα εκπαίδευσης ειδικά πανεπιστημιακού επιπέδου, αποτέλεσε μόνιμο στόχο και επιδίωξη του ΕΒΕΛ και όλων των οργανωμένων φορέων της Πόλης
μας τόσο για τα οφέλη που προκύπτουν άμεσα για την παιδεία και την κοινωνία όσο και ευρύτερα για την οικονομία.
Σύμφωνα με το αποτελέσματα έρευνας που έχει διεξαχθεί
πρόσφατα, χρησιμοποιώντας τα μοντέλο βασικής ανάλυσης εξαγωγών, ο πολλαπλασιαστής εργοδότησης της Λάρ-

νακας για τον τομέα της εκπαίδευσης, βρίσκεται στο εννιά.
Αυτό σημαίνει ότι για κάθε καινούργια θέση που δημιουργείται στον τομέα της εκπαίδευσης, δημιουργούνται εννέα
νέες θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς της οικονομίας της
Λάρνακας! Για όλα αυτά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που
θα μπορούσε και η πόλη μας να ευεργετηθεί από την παρουσία μιας Πανεπιστημιακής Σχολής, ατυχώς, όπως άλλωστε συμβαίνει στις πλείστες των περιπτώσεων, η Λάρνακα
δεν έτυχε ανάλογης κρατικής εύνοιας.
Χωρίς να παραιτούμαστε από το μόνιμο στόχο, να διεκδικούμε δηλ. για την πόλη μας μια κρατική Πανεπιστημιακή Σχολή στον κατάλληλο χρόνο, είμαστε πολύ περήφανοι

να σας πούμε ότι εμπνευσμένοι Λαρνακείς με όραμα και
ευγενείς επιδιώξεις προχώρησαν μόνοι και αβοήθητοι και
δημιούργησαν ανώτερες σχολές επιπέδου, με ζηλευτά αποτελέσματα.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε ότι η Λάρνακα στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού επιπέδου
βρίσκεται σε τροχιά θεματικής ανόδου τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επενδύσεις των ιδρυμάτων του κλάδου. Το Επιμελητήριο Λάρνακας θα είναι πάντοτε αρωγός
και παραστάτης αυτής της τόσο σημαντικής προσπάθειας η
οποία δημιουργεί νέα προοπτική τόσο για την Κυπριακή εκπαίδευση όσο και για την τοπική οικονομία.

Παρουσίαση του έργου «Porto Mare»
Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του
προτεινόμενου έργου “Porto Mare” για
την περιοχή Κιτίου από τον επιχειρηματία Μάκη Αυξεντίου. Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και τα
Μέλη του ∆.Σ του Επιμελητηρίου Λάρνακας, ο Κοινοτάρχης και ο Γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου,
ο Γ.Γ της ΣΕΚ κ. Ν. Μωυσέως, οι Βουλευτές Λάρνακας κ.κ. Τ. Μητσόπουλος,
και Ζ.Ζαχαρίου, οι Επαρχιακοί ΑΚΕΛ
Χρ. Αντωνίου και ∆Η.ΣΥ Α. Ζαχαρίου, ο
πρώην ∆ήμαρχος κ. Ανδρέας Μωυσέως κ.α.
Το προτεινόμενο έργο προνοεί τη
δημιουργία Μαρίνας στον κόλπο Κιτίου
και νησίδας η οποία θα περιλαμβάνει
Συνεδριακό Κέντρο, Εστιατόρια κ.α, ενώ
για την παραλιακή περιλαμβάνεται ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας ο
Όθωνας Θεοδούλου εξήρε την προσπάθεια των ιδιοκτητών του έργου και

διαβεβαίωσε ότι το Επιμελητήριο ως ο
φυσικός υποστηρικτής κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, ειδικότερα στην

παρούσα οικονομική κατάσταση θα
πράξει το παν δυνατόν για την προώθηση του προτεινόμενου έργου.

Νορβηγική και Ισραηλινή εταιρεία του τομέα της ενέργειας επισκέφθηκαν το ΕΒΕ Λάρνακας
Τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρνακας επισκέφθηκαν οι ∆ιευθυντές της εταιρείας “AGR Energy AS” Νορβηγίας και “Israel
Opportunity” Ισραήλ κ.κ. Sverre Skogen και
Rony Holman, όπως και ο εκ των ∆ιευθυντών της C.O Cyprus Opportunity κ. Aldubi
η οποία έχει ενταχθεί στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου.
Οι αναφερόμενες εταιρείες έχουν προσφοροδοτήσει στον 2ο Γύρο των Αδειοδο-

τήσεων για οικόπεδα στην Κυπριακή ΑΟΖ,
ενώ συμμετείχαν με επιτυχία σε ανάλογη διαδικασία στην Ισραηλινή ΑΟΖ.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των εταιρειών για το ενδιαφέρον
του Επιμελητηρίου στον τομέα της ενέργειας και για τους δρόμους οι οποίοι διανοίγονται για την Κυπριακή ∆ημοκρατία και τον
Κυπριακό Λαό κατ΄επέκταση.

Προβλήματα επαγγελματιών της Ακτής Μακένζυ
Το ΕΒΕ Λάρνακας μαζί με μέλη του
της Ακτής Μακένζυ πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Αντιδήμαρχο
Λάρνακας κ. Πέτρο Χριστοδούλου,
τον Έπαρχο Λάρνακας κ. Αντωνιάδη,
την Προϊστάμενη Τ/Κ περιουσιών κ.
Παπαϊωάννου, τον Αστυνομικό ∆ιευθυντή Λάρνακας κ. Παπαδόπουλλο
κ.α με σκοπό τη συζήτηση της δημιουργηθήσας κατάστασης.
Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στην Ακτή Μακένζυ είναι οι
μισθώσεις οι οποίες έγιναν προ τριακονταετίας και δεν περιλαμβάνουν το
δικαίωμα για τους ιδιοκτήτες της υπεκμίσθωσης με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται οι ιδιωτικές συμφωνίες οι

οποίες έγιναν. Η μη ύπαρξη αναγνωρισμένης μίσθωσης αφαιρεί ουσιαστικά

το δικαίωμα στους μισθωτές να υποβάλουν αίτηση για άδεια οινοπνευματω-

δών, μουσικής, πολεοδομικής άδειας
για μετατροπές κ.α.
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εσωτερικών και όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες θα εργαστεί
για τη λύση του προβλήματος των μισθώσεων ούτως ώστε να ληφθούν
και τα προβλήματα των ιδιοκτητών
της περιοχής. ∆εν μας διαφεύγει ότι
τα συνεχή δημοσιεύματα και οι υπερβολικές διαμαρτυρίες ουσιαστικά
πηγάζουν από τη σημαντική επιτυχία των επαγγελματιών της περιοχής
όπως γνωρίζουμε και τις προσπάθειες ανταγωνιστικών προορισμών να
ανακόψουν την επισκεψιμότητα στην
περιοχή Μακένζυ.
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ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

μικρά
Το Ταμείο Βραβείων και
Υποτροφιών Ανδρέα Καϊσή
του ΕΒΕ Πάφου ενισχύεται
και διευρύνεται
Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Καϊσής δεν ξέχασε ποτέ τη γενέτειρα
του Πάφο καθώς και τη πόλη
στην οποία αρχικά δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά.
Το 1992 ο κ. Ανδρέας Καϊσής, δημιούργησε το ταμείο βραβείων
και υποτροφιών του ΕΒΕ Πάφου,
το οποίο και χρηματοδότησε
με το ποσό των €18,000. Μέσα
στα πλαίσια αυτά, από το 1994
καθιερώθηκαν ετήσια βραβεία
στους αριστεύσαντες μαθητές οικονομικού κύκλου των
εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας
Πάφου και οποία απονέμονται
αδιάλειπτα.
Συνεχίζοντας το ενδιαφέρον του
για την Πάφο και το Επιμελητήριο, ο κος Α. Καϊσής αποφάσισε
την ενίσχυση του ταμείου με το
ποσό των €32,000 συμπληρώνοντας έτσι το ποσό των € 50.000.
Με την νέα ενίσχυση θα καθιερωθούν βραβεία / διακρίσεις
όπου θα τιμούνται επιχειρήσεις
που έχουν δείξει ευαισθησίες σε
θέματα περιβάλλοντος ή / και
που διακρίθηκαν και τίμησαν
την Πάφο και την Κύπρο γενικότερα:
• Βραβείο / ∆ιάκριση σε επιχειρήσεις που είχαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους
την ανάδειξη και τη προστασία του περιβάλλοντος.
• Βραβείο / ∆ιάκριση σε επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
σε διεθνή επίπεδο στο τομέα
δραστηριοτήτων τους.
Η Απονομή των βραβείων θα
θεσμοθετηθεί και θα γίνεται στην
ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΕΒΕ Πάφου.
Για όλην αυτή την προσφορά
του εκφράζουμε τις θερμές
ευχαριστίες και την εκτίμηση των
Μελών του Επιμελητηρίου και
του επιχειρηματικού κόσμου της
Επαρχίας μας.

Με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου της Πάφου
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
13 Ιουλίου, 2012 στο ξενοδοχείο
Elysium, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πάφου στην οποία
παρευρέθησαν και απηύθηναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Tουρισμού κος Νεοκλής
Συλικιώτης και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
κος Φειδίας Πηλείδης.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κ. Γιώργος Λεπτός, αφού αναφέρθηκε
στην διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση στην Πάφο, τόνισε ότι παρατηρούνται διάφορα προβλήματα και
ότι διαπιστώνεται αναβλητικότητα
στη υλοποίηση των διαφόρων έργων
υποδομής και ανάπτυξης της Επαρχίας , δημιουργώντας κλίμα προβληματισμού και απογοήτευσης.
Στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στα πιο κάτω βασικά έργα υποδομής και ανάπτυξης που θα πρέπει να
γίνουν στην Επαρχία της Πάφου και
τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να επανέλθει η οικονομία και η ανάπτυξη της

σε ικανοποιητικούς ρυθμούς:
• ∆ρόμος αεροδρομίου – Τουριστική Περιοχή Πάφου – Μαρίνα
(Coral – Bay).
• Αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.
• Επίσπευση της κατασκευής της Μαρίνας.
• ∆ιεκδίκηση ∆ημόσιων Πανεπιστημιακών Σχολών.
• Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και αξιοποίηση του ∆ιεθνούς Αεροδρομίου Πάφου.
• Εφαρμογή του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα.
• Υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης
και Εξωραϊσμού του εμπορικού κέντρου του ∆ήμου Πάφου.
• Προστασία και αναβάθμιση παραλίων Επαρχίας Πάφου.
Επίσης αναλύθησαν οι προτάσεις
του Επιμελητηρίου για περιορισμό
των επιπτώσεων της κρίσης, για την
επίλυση των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

και υπογραμμίστηκε ότι το Επιμελητήριο σκοπεύει:
• Στη προσέλκυση εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων
• Στην εμπλοκή της Πάφου στα νέα
αναπτυξιακά και επενδυτικά δεδομένα που δημιουργούνται από την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
• Σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
• Στη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στη Γενική Συνέλευση παρευρεθήκαν, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, οι Βουλευτές του ∆ΗΣΥ, ΑΚΕΛ,
∆ΗΚΟ και Ε∆ΕΚ, οι ∆ήμαρχοι Πάφου,
Γεροσκήπου, Πόλης Χρυσοχούς, ο
Πρόεδρος του CIPA, Αξιωματούχοι
του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι κυβερνητικών και
ημικρατικών τμημάτων / οργανισμών,
εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, οργανώσεων και συνδέσμων και αρκετά
Μέλη του Επιμελητηρίου.
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Κατακόρυφη αύξηση στις επισκέψεις της τουριστικής
ιστοσελίδας της Πάφου www.visitpafos.org.cy
Πάνω από 100,000 νέοι επισκέπτες, 450,000 προβολές σελίδας
Συνεχίζεται ανοδικά η επιτυχία της
ιστοσελίδας με κατακόρυφη αύξηση στις
επισκέψεις της επίσημης ιστοσελίδας της
Πάφου www.visitpafos.org.cy.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της google analytics μέσα σε διάστημα 6
μηνών (1 Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012) η
τουριστική ιστοσελίδα της Πάφου www.
visitpafos.org.cy δέχτηκε πέραν των
100,000 νέων επισκεπτών ενώ ο μέσος
χρήστης διεξήλθε περίπου 4.5 σελίδες και
ξόδεψε περίπου 2.5 λεπτά στο site, ενδείξεις η οποίες είναι πολύ πιο ικανοποιητικές από τα κανονικά επίπεδα.
Όπως διαφάνηκε για την συγκεκριμένη περίοδο οι κυριότερες χώρες προέλευσης των χρηστών ήταν το Ηνωμένο
Bασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία,
Σουηδία, Νορβηγία, Πολωνία, Λίβανος
και Κύπρος ενώ οι πιο δημοφιλής μέρες
αποδείχθηκαν η ∆ευτέρα, Παρασκευή,

Σάββατο και Κυριακή. Οι σελίδες / κατηγορίες της διαμονής, παραλιών, αρχαιολογικών μνημείων, της φύσης και των
δραστηριοτήτων/ αναψυχής είχαν την τιμητικής τους και ήταν στις υψηλότερες θέσεις των χρηστών.
Η σωστά δομημένη παρουσίαση και
προβολή του τουριστικού προϊόντος στο
σύνολο του είναι από τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα του εργαλείου αυτού ενώ
η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συγκεκριμένες
πληροφορίες για την Επαρχία με πλούσιο
φωτογραφικό υλικό. Οι Αρχαιολογικοί
χώροι, δραστηριότητες, φύση, αθλητικός
τουρισμός, πολιτιστικά, τουριστικά καταλύματα κ.α παρουσιάζονται κάτω από μια
πλατφόρμα, ζωντανά και οργανωμένα
στην πολυδύναμη ιστοσελίδα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου στην διεύθυνση
www.visitpafos.org.cy

Νέα υποσελίδα «Ζητούντες Εργασία» στην Ιστοσελίδα του EBE Πάφου
Με πρωτοβουλία Ελληνικών Επιμελητηρίων που είναι
αδελφοποιημένα με το Επιμελητήριο Πάφου και Ελληνικών ∆ήμων που είναι αδελφοποιημένοι με τον ∆ήμο Πάφου ζητήθηκε η βοήθεια μας στην εργοδότηση Ελλαδιτών
ανέργων. Το Επιμελητήριο Πάφου συναισθανόμενο τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των Ελλαδιτών αδελφών μας ευαισθητοποιήθηκε και ανταποκρίθηκε
δημιουργώντας ειδική υποσελίδα στην ιστοσελίδα του ΕΒΕ

Πάφου για τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση Ελλαδιτών. Στην σελίδα του Ε.Β.Ε Πάφου www.pcci.org.cy και
συγκεκριμένα στην νέα υποσελίδα που δημιουργήθηκε με
τίτλο «Ζητούντες Εργασία» , τα μέλη μας μπορούν να ενημερώνονται για κάλυψη εργασιακών τους αναγκών.
Οι αιτητές είναι ταξινομημένοι σε κατηγορίες, ανάλογα με
τα προσόντα και το είδος εργασίας που αναζητά ο καθένας.
Για να δείτε τα βιογραφικά των αιτητών κάνετε κλικ στο όνο-

μα τους. Οι κατηγορίες είναι:
1.Οικονομικά–Λογιστικά
2.Ξενοδοχειακά–Κέντρα Αναψυχής
3.Οικοδομικά–Μηχανικοί–Τεχνίτες
4.Εκπαιδευτικά
5.Ιατρικά–Παραϊατρικά
6.Πωλήσεις–∆ημόσιες Σχέσεις και
7.Γενικά.

Aντιπροσωπεία του Ρωσικού Δήμου Cheboksary στο EBE Πάφου
Στα πλαίσια της συνεργασίας του ∆ήμου Πάφου με τον ∆ήμο Cheboksary,
Πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Τσούβασια, της Ρωσίας,
αντιπροσωπεία του Ρωσικού ∆ήμου
συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του
Ε.Β.Ε Πάφου την Τετάρτη 25.07.2012.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Γιώργος Λεπτός αναφέρθηκε στη πολύ καλή συνεργασία Κύπρου – Ρωσίας, στην σημαντική αύξηση Ρώσων
τουριστών, με τους Ρώσους να κατέχουν την δεύτερη θέση στις αφίξεις,
στις προοπτικές που διαφαίνονται για
συνεργασία με την ανακάλυψη των
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
αλλά και στη περαιτέρω ανάπτυξη
των σχέσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας με
την Επαρχία Πάφου. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη του Επιμελητηρίου
για τη σύσταση του Κύπρο-Ρωσικού
Συνδέσμου Πάφου αλλά και στη προσπάθεια διεκδίκησης της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017. Ο κ.
Αντρέας ∆ημητριάδης, πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αναφέρ-

θηκε και στο ελκυστικό επενδυτικό
περιβάλλον της Κύπρου και υπογράμμισε τις σημαντικές ευκαιρίες για ξένες
επενδύσεις.
Ο κ. Maxim Semenov, Αντιδήμαρχος του ∆ήμου Cheboksary, παρουσίασε τις επιχειρηματικές και οικονομικές
δραστηριότητες της Ρώσικης πόλης, και
ανέλαβε να ενημερώσει το Τοπικό Επιμελητήριο της Cheboksary για τις δυνα-

τότητες επιχειρηματικών συνεργασιών.
Στη συνέχεια αντηλλάγησαν απόψεις και διαπιστώθηκαν οι δυνατότητες
ανάπτυξης επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων, μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου των δύο πόλεων των
δύο περιοχών σε όλους τους τομείς
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
και εκφράστηκε η επιθυμία για συνέχιση των επαφών.

Προστάτεψτε
τα δάση
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