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Έντονες ανησυχίες εκφράζει το 
ΚΕΒΕ για τις πολλές εκκρεμότητες 
που υπάρχουν αναφορικά με την 
υπογραφή της δανειακής σύμβα-
σης με την Τρόικα, γεγονός που 
επιτείνει την αβεβαιότητα στην 
οικονομία.
Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ ανα-

φέρει ότι υπό τις παρούσες συν-
θήκες η Κύπρος θα πρέπει να 
επιδιώξει την άμεση υπογραφή 
της δανειακής σύμβασης, ώστε 
η οικονομία να τεθεί σε τροχαιά 
ανάκαμψης. Στα πλαίσια αυτά 
το ΚΕΒΕ ζητά την ολοκλήρωση 
των εκθέσεων της Pimco και της 
Blackrock για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών, ώστε να 
μπορέσει να προχωρήσει η δια-
δικασία με το Μνημόνιο.
Ταυτόχρονα, το ΚΕΒΕ προ-

τρέπει την κυβέρνηση να προω-
θήσει τις διεργασίες σε επίπεδο 
Eurogroup και σε άλλα σώματα 
της Ε. Ένωσης, ώστε να μη χαθεί 
άλλος πολύτιμος χρόνος για την 

Κύπρο. Με βάση τις διαπιστώ-
σεις του ΚΕΒΕ η εκκρεμότητα που 
υπάρχει συντηρεί τη ρευστότητα 
και την αβεβαιότητα στην οικο-
νομία, γεγονός που εμποδίζει τις 
προσπάθειες για ανάκαμψη της.
Από τη στιγμή, τονίζει το ΚΕΒΕ, 

που άρχισαν να τίθενται σε εφαρ-
μογή τα μέτρα που προβλέπει το 
μνημόνιο, η χώρα μας θα πρέπει 
να υπογράψει τη δανειακή σύμ-
βαση για να εξασφαλίσει και τα 
απαιτούμενα χρήματα από την 

Τρόικα. Το ΚΕΒΕ θεωρεί το μνη-
μόνιο ως τη μόνη ρεαλιστική 
λύση για να εξέλθει η οικονομία 
από το αδιέξοδο και προς αυτή 
την κατεύθυνση αναφέρει ότι 
πρέπει να κατατείνουν οι προ-
σπάθειες όλων.
Παράλληλα, το ΚΕΒΕ ζητά την 

προώθηση μεταρρυθμίσεων και 
αναπτυξιακών μέτρων για να 
μπορέσει η οικονομία να προχω-
ρήσει σε ανάκαμψη.
Χωρίς ανάπτυξη, προσθέτει 

το ΚΕΒΕ, δεν θα μπορέσουμε να 
εξέλθουμε της κρίσης και να θέ-
σουμε την οικονομία σε πορεία 
επανεκκίνησης. Ως γνωστό στην 
πρόσφατη γενική συνέλευση του 
το ΚΕΒΕ κατέθεσε σωρείαν προ-
τάσεων για μεταρρυθμίσεις και 
αναπτυξιακά μέτρα.
Οι προτάσεις του ΚΕΒΕ αφο-

ρούν διαρθρωτικά μέτρα για το 
δημόσιο τομέα, για εκσυγχρονι-
σμό του κράτους, για περιορισμό 
της γραφειοκρατίας, για κίνητρα 
προς τους παραγωγικούς το-
μείς της οικονομίας για νέα έργα 
υποδομών, για πρωτοβουλίες 
ενίσχυσης του τομέα των επενδύ-
σεων και άλλα.
Το ΚΕΒΕ εκτιμά, ότι με το συν-

δυασμό όλων αυτών των κινή-
σεων, αλλά και την αναμενόμενη 
βελτίωση του εξωτερικού περι-
βάλλοντος, η οικονομία θα ξεκι-
νήσει να ανακάπτει προς όφελος 
τόσο των επιχειρήσεων, όσο και 
των πολιτών.

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ προς Σιαρλή 
για ανακεφαλαιοποίηση  των τραπεζών
Εισηγήσεις για το θέμα της 

ανακεφαλαιοποίησης των τρα-
πεζών έκανε το ΚΕΒΕ προς τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο 
Σιαρλή.
Όπως τονίζεται σε επιστολή που 
απέστειλε το ΚΕΒΕ στον κ. Σιαρλή 
εισηγείται:
∆ιαφοροποίηση του προτει- •
νόμενου τρόπου προσέγγισης 
για υπολογισμό των επισφα-
λειών των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων (NPL) και των 
υποθέσεων (assumptions) για 
την αξία των περιουσιών έτσι 
ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
σημερινές συνθήκες που επι-
κρατούν στην Κύπρο.
Να εξετασθεί η δυνατότητα  •
σταδιακής αύξησης  του core 
tier 1 από 6% σε 9%για τα επό-
μενα 5 χρόνια.
Για όλα τα υφιστάμενα δάνεια  •

να δοθεί περίοδος 3 ετών στα 
συμβαλλόμενα μέρη (τράπε-
ζες – δανειολήπτες) να προχω-
ρήσουν σε διαπραγματεύσεις 
για αναπροσαρμογή των δα-

νείων και η διαδικασία τυχόν 
εκποίησης να αρχίζει μετά την 
περίοδο των 3 ετών (επιστολή 
ΚΕΒΕ με ημερομηνία 20 Νοεμ-
βρίου 2012).

Προστασία 
επιχειρήσεων 

από απάτες μέσω 
μάρκετινγκ
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Άμεση προώθηση
μέτρων ανάπτυξης

Να δοθεί περίοδος για 
αναπροσαρμογή δανείων
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 Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί σε 10,000 
αντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους 
επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις 
που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι 
βοηθούν οικονομικά το ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό 

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

  αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί σε 10,000
ντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους
πιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσε

  αναγνώσ10.000

 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

Οδηγός καλής πρακτικής για την ασφάλεια 
και υγεία κατά τη διεξαγωγή εργασιών

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του και μετά από σχετική έρευνα και διαβούλευση με τους 
εμπλεκόμενους φορείς, έχει προβεί στην ετοιμασία Οδηγού Κα-
λής Πρακτικής σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που 
αφορούν την εγκατάσταση Πύργων ή Ιστών, οι οποίοι φέρουν 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Οι εργασίες σε πύργους ή ιστούς 
που φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό δημιουργούν κινδύ-
νους όχι μόνο για τους εργοδοτούμενους που εργάζονται σε 
ύψος αλλά και για τους εργοδοτούμενους και τα τρίτα πρόσωπα 
που βρίσκονται στο έδαφος.
Ο Οδηγός για την ασφάλεια και υγεία κατά την εγκατάσταση 

πύργων ή ιστών που φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ετοι-
μάστηκε με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια πρόληψης και 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων και κατά συνέπεια τη μείωση ή/
και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 

ασθενειών που σχετίζονται με τις εργασίες σε πύργους ή ιστούς.  
Στον Οδηγό αυτό, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος (www.mlsi.gov.cy/dli) αναφέρονται οι ελάχιστες προϋ-
ποθέσεις για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τόσο των ερ-
γοδοτουμένων όσο και των τρίτων προσώπων που πιθανόν να 
επηρεάζονται από τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της Νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργα-
σία. Παράλληλα αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για την εκπόνηση 
γραπτών εκτιμήσεων κινδύνου και τον καθορισμό των απαιτού-
μενων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και για την 
εφαρμογή ασφαλών μεθόδων εργασίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό κα Όλγα Νικολαΐδου, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή στα 
τηλέφωνα 22405614/676.

Σχέδιο παροχής χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Στόχος και περιγραφή
Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό 
μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε νομικά πρόσωπα που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Αγρο-
τουρισμού.
Στόχοι του Σχεδίου είναι:
Η ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες  •
Επιχειρήσεις, σε ήπιες μορφές επιχειρηματικής τουριστι-
κής δραστηριότητας που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη 
και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντι-
κών στοιχείων της υπαίθρου, ώστε να συμπληρωθούν ή 
και να ενισχυθούν οι ασχολίες των κατοίκων της και τα ει-
σοδήματα από αυτές.
Η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση  •
του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας 
της υπαίθρου και κατ’ επέκταση του πολιτιστικού προσώ-
που της Κύπρου, θεματοφύλακα του οποίου αποτελούν 
κατά κύριο λόγο οι παραδοσιακοί οικισμοί και το ευρύτε-
ρο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο της υπαίθρου, ως επίσης 
και η ζωντανή παρουσία του κατοίκου της, συμβάλλο-
ντας έτσι στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης αυθεντι-
κής τουριστικής εμπειρίας.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007 – 2013.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Επιλέξιμοι φορείς αποτελούν εν ενεργεία, εγγεγραμμέ-
νες στην Κύπρο Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.  Στους 

στόχους του Καταστατικού της Επιχείρησης πρέπει να πε-
ριλαμβάνεται η παροχή τουριστικών/αγροτουριστικών 
υπηρεσιών ή παρεμφερείς με την ανάπτυξη του αγροτουρι-
σμού στην ύπαιθρο δραστηριότητες.  ∆εκτές θα γίνουν μό-
νο οι αιτήσεις για τις οποίες υπάρχει σε ισχύ πολεοδομική 
άδεια και άδεια οικοδομής.
Κάθε επιλέξιμη Επιχείρηση, προκειμένου να τύχει χορηγίας 
από το παρόν Σχέδιο, δεσμεύεται να λειτουργήσει για του-
λάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την παροχή του τελευταίου 
τμήματος της εγκριμένης χορηγίας. 
Προϋπολογισμός και διάρκεια
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις ανάγκες της παρού-
σας πρόσκλησης ανέρχεται σε €1.8 εκατ.  Οι χορηγίες που 
θα παραχωρούνται κυμαίνονται από 25% μέχρι 60% του 
ολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της οικοδομής, τη χρή-
ση της οικοδομής, το υψόμετρο και το χαρακτήρα του οι-
κισμού.
Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται ως εξής:
α  35% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για Μι-
κρές Επιχειρήσεις και 25% για Μεσαίες Επιχειρήσεις,  με 
ανώτατο όριο τα €300.000, μόνο για αρχικές επενδύ-
σεις και νοουμένου ότι παράλληλα τηρούνται και όλες 
οι διατάξεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
800/2008 (Παράρτημα 1Α).  Σημειώνεται επίσης, ότι για 
χρήσεις που αφορούν αποκλειστικά εμπλουτιστικές δρα-
στηριότητες (Παράγραφος Γ.3.3) και θα χρηματοδοτη-
θούν μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, τότε το 
ανώτατο όριο θα ανέρχεται σε €450.000 με τα ίδια πιο 
πάνω ποσοστά. 

β  50% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης, για 
Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, με ανώτατο όριο τα 
€200,000, είτε για αρχικές είτε για μη αρχικές επενδύ-
σεις και νοουμένου ότι παράλληλα τηρούνται και όλες 
οι διατάξεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 (DeMinimis) (Παράρτημα 1Α).  Σημειώνε-
ται επίσης, ότι για χρήσεις που αφορούν αποκλειστικά 
εμπλουτιστικές δραστηριότητες (παράγραφος Γ.3.3) και 
θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006, τότε το ποσοστό χορηγίας θα ανέρχεται στο 
60% με το ίδιο ανώτατο όριο ποσού.

Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 4 Φεβρουαρίου 2013 
μέχρι και τις 5 Απριλίου 2013 στο Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος ∆ημοσθένη Σε-
βέρη, 1454 Λευκωσία) πάνω σε ειδικό Έντυπο Αίτησης, το 
οποίο θα πρωτοκολλείται με ημερομηνία και ώρα.  Στους αι-
τητές θα δίνεται απόδειξη παραλαβής και αριθμός αίτησης.  
Το Έντυπο Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρω-
μένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγρα-
φα που ζητούνται σε αυτό.  Αιτήσεις που παρουσιάζουν 
ελλείψεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα, 22408261, 22408253, 22408219, 
22408221 και 22408100. Ο Οδηγός του Σχεδίου, οι ∆ιευκρινήσεις 
του Οδηγού Εφαρμογής, το Έντυπο Αίτησης, οι ∆ιευκρινήσεις του 
Εντύπου Αίτησης και η Ανακοίνωση της 5ης Πρόσκλησης Υπο-
βολής Αιτήσεων διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  http://
www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy/news/index.htm
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Πέντε προτάσεις του ΚΕΒΕ για
 τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας

Εν όψει της πρόθεσης της κυβέρνη-

σης να προχωρήσει σε μεταρρύθμι-

ση του συστήματος φορολόγησης της 

ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρώτο στάδιο 

με την αύξηση της φορολογίας με βά-

ση νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντο-

μα προς ψήφιση στην Βουλή το ΚΕΒΕ 

επαναδιατύπωσε τη θέση ότι η όποια 

διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνει σε 

ορθολογιστική βάση  ώστε να διασφα-

λίζεται δίκαιη φορολογία και επιτυχία 

της εφαρμογής της και κατ΄ επέκταση 

η ζητούμενη εισροή εσόδων στα τα-

μεία του κράτους.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φόρο ακί-

νητης ιδιοκτησίας ΚΕΒΕ προτείνουν:

Καθολική φορολογία όλων ανεξαι- •

ρέτων των ιδιοκτητών  ο καθένας με 

βάση την αξία του ακινήτου του, για 

τα οφέλη που έχουν από τα έργα ή 

τις υπηρεσίες που το κράτος προ-

σφέρει. 

Ο φόρος να είναι πληρωτέος ανά  •

τίτλο ιδιοκτησίας και όχι αθροιστικά 

ανά ιδιοκτήτη.

Περιουσίες αξίας μέχρι  • €40.000 ευ-

ρώ σε τιμές του 1980 να εξαιρού-

νται τις φορολογίας

Για περιουσίες αξίας πέρα του  •

€40.000 ευρώ σε τιμές του 1980 να 

επιβληθεί ένας ενιαίος συντελεστής. 

Το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως ο συντελε-

στής αυτός είναι μέχρι 1% πάντοτε 

σε τιμές του 1980.

Μετά το 2013, όταν θα έχουν πλέον  •

επικαιροποιηθεί οι αξίες των ακινή-

των θα πρέπει να ακολουθηθεί μια 

πολύ πιο λογική φορολογική κλίμα-

κα ώστε να μην αποτελεί ο φόρος 

αυτός αντικίνητρο στην επιχειρη-

ματική δραστηριότητα και γενικά 

για τους ιδιοκτήτες περιλαμβάνο-

ντας όλους τους φόρους ακι-

νήτων. Να καθιερωθεί μια 

και μοναδική ενιαία φο-

ρολογία. Παράλληλα 

θα πρέπει να εισα-

χθεί και ο θεσμός 

της αυτοφορολόγη-

σης όπου ο κάθε ιδι-

οκτήτης θα δηλώνει 

την ακίνητη ιδιοκτη-

σία που κατέχει.

Το υφιστάμενο σύστημα φορολόγη-

σης της ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαμ-

βάνει σωρεία φορολογιών και τελών 

(π.χ. ΦΠΑ, Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησί-

ας, Μεταβιβαστικά Τέλη, Τέλη Χαρ-

τοσήμανσης, Φόρο Κεφαλαιουχικών 

Κερδών, Αποχετευτικά Τέλη, κ.ά.) με 

αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο 

διοικητικό κόστος για το κράτος 

και ταλαιπω-

ρία για τον 

α π λ ό 

πο λ ί -

τη ο 

οποίος αποτείνεται σε διαφορετικές 

Υπηρεσίες και σε διαφορετικό χρονικό 

πλαίσιο για την αποπληρωμή τους. Με 

την ενιαία φορολογία, ο πολίτης θα 

πληρώνει μια φορά και το ποσό που 

θα εισπράττεται θα κατανέμεται ηλε-

κτρονικά στις διάφορες υπηρεσίες.
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ΚΕΒΕ: Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Λιβάνου στη Βηρυτό 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βηρυ-

τό στις 10 Ιανουαρίου 2013 το Επιχειρηματικό Φό-
ρουμ που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ με την ευκαιρία της 
επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της ∆ημοκρατίας 
κ. ∆ημήτρη Χριστόφια στο Λίβανο.
Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, 
το Λιβανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Κέντρο της Κύ-
πρου στη Βηρυτό και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου-Λιβάνου που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ.
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ∆ημήτρης Χρι-

στόφιας, το χαιρετισμό του οποίου διάβασε ο 
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
Νεοκλής Συλικιώτης, επαναβεβαίωσε τη βούληση 
της Κυπριακής Κυβέρνησης να εργαστεί από κοινού 
με την Κυβέρνηση του Λιβάνου για την περαιτέρω 
διεύρυνση του διμερούς πλαισίου συνεργασίας σε 
όλους τους τομείς. 
Επισήμανε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ότι είναι 

αλήθεια πως, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμια κλίμακα, το επί-
πεδο των κύπρο-λιβανικών σχέσεων στους τομείς του 
εμπορίου αγαθών και των υπηρεσιών έχει βελτιωθεί, 
ενώ ταυτόχρονα οι τομείς της συνεργασίας έχουν δι-
ευρυνθεί. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά περι-
θώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της 
Κυπρο-Λιβανικής συνεργασίας σε τομείς όπως αυτοί 
των κατασκευών, της εκπαίδευσης, των επαγγελματι-
κών υπηρεσιών, του εμπορίου και του τουρισμού.
Η Κύπρος πρόσθεσε, παρέχει μια εξαιρετική πλατ-

φόρμα για διεξαγωγή και διαχείριση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων για τις λιβανικές εταιρείες. Η γεωγρα-
φική της θέση σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της ως 
μέλος της ΕΕ, η δικτύωση και οι καλές σχέσεις με τις χώ-
ρες της περιοχής, ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας 
10% που είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ, το ευρύ φάσμα 
διμερών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, 
καθώς επίσης και η ποιότητα του ανθρώπινου δυνα-
μικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται, είναι μό-
νο μερικά από τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει 
την Κύπρο σε ένα διεθνές επιχειρηματικό και επενδυ-
τικό κέντρο. Χώρες όπως ο Λίβανος μπορούν να αξι-
οποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά που διαθέτει η 
Κύπρος για να εισέλθουν σε νέες αγορές όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 

κ. Φειδίας Πηλείδης και συμμετείχε μεγάλος αριθμός Κυ-

πρίων επιχειρηματιών που πραγματοποίησαν επιχειρη-
ματικές επαφές με Λιβάνιους επιχειρηματίες.
Το φόρουμ έδωσε την ευκαιρία σε Λιβάνιους επιχει-

ρηματίες να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες επενδύσεων 
στον τόπο μας καθώς και για συνεργασίες μεταξύ του 
επιχειρηματικού κόσμου. Η μεγάλη συμμετοχή Λιβάνι-
ων Επιχειρηματιών στο Φόρουμ κατέδειξε το μεγάλο εν-
διαφέρον για ανάπτυξη συνεργασιών με την Κύπρο και 
επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 
μέσω της Κύπρου προς την Ευρώπη αλλά και τη Μέση 
Ανατολή.
Μετά το τέλος του φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν συ-

ναντήσεις μεταξύ των μελών της Κυπριακής επιχειρηματι-
κής αποστολής και των Λιβάνιων  επιχειρηματιών, από τις 
οποίες  διαφάνηκε ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές συ-
νεργασίας και δρομολογήθηκαν διάφορες δραστηριότη-
τες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στα πλαίσια εκδήλωσης στον Καλοπαναγιώτη

Τιμητική Βράβευση του τέως Υπουργού 
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Πραγματοποιήθηκε στις 20 ∆εκεμ-

βρίου 2012 με μεγάλη επιτυχία στο 
Casale Panayiotis στον Καλοπαναγι-
ώτη ημερίδα με τίτλο «Doing Business 
Among Friends» που οργανώθηκε 
από την Εταιρία Αγροτουρισμού σε 
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ειδι-
κών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού 
Τουρισμού.
Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση 

ήταν η Πρόεδρος της Εταιρίας Αγρο-
τουρισμού και ∆ιευθύντρια Τουρι-
σμού του ΚΟΤ Αννίτα ∆ημητριάδου 
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ειδι-
κών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού 
Τουρισμού Γιώργος Μιχαηλίδης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

έγινε ευρεία συζήτηση σε θέματα που 
αφορούν την περαιτέρω αναβάθμι-
ση των ειδικών μορφών τουρισμού 
και του αγροτουρισμού ως στοιχείων 
ποιοτικού εμπλουτισμού του Κυπρια-
κού τουριστικού προϊόντος, καθιστώ-
ντας το πιο ανταγωνιστικό.
Η εκδήλωση πρόσφερε στους πα-

ρευρισκόμενους την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές 
συναντήσεις με σκοπό την εξεύρεση 
τρόπων συνεργασίας.  
Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο Σύν-

δεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων 
και Πολιτιστικού Τουρισμού, απέ-
νειμε τιμητική πλακέτα στον πρώην 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού Αντώνη Πασχαλίδη για 
την προσφορά του στην ανάπτυξη 
του πολιτιστικού τουρισμού και ειδι-
κών ενδιαφερόντων.
Όπως ανάφερε στην ομιλία του ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος 
Μιχαηλίδης ο Αντώνης Πασχαλίδης 
κατά τη διάρκεια της Υπουργικής του 
θητείας υπήρξε ένθερμος υποστηρι-
κτής στην ανάπτυξη των ειδικών μορ-
φών τουρισμού. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
το ετήσιο συνέδριο

του ∆ιεθνούς Συμβουλίου 
Επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ετήσιο συνέ-
δριο του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Ινστιτούτων 
Συμβούλων Επιχειρήσεων. Το συνέδριο έγι-
νε στο Orlando Φλώριδα, ΗΠΑ μεταξύ 3 και 
6 Οκτωβρίου 2012 και συμμετείχαν αντιπρό-
σωποι από πάνω από 40 χώρες. Την Κύπρο 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων, ΣΕ-
ΣΕΚ  κ. Λούης Λοΐζου. 
Στο συνέδριο το οποίο είχε τον τίτλο GROW 

έγιναν παρουσιάσεις για τις μελέτες ανάπτυ-
ξης, που ετοιμάστηκαν από επιμέρους ομάδες 
εργασίας, σε θέματα όπως: 
∆ιακυβέρνηση του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου •
Στρατηγική Ανάπτυξης  •
∆ιασφάλιση ποιότητας  •
Ανάπτυξη σχέσεων με σημαντικούς οργανι- •
σμούς που συμμετέχουν στην ποιοτική ανά-
πτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 
παγκόσμια αγορά
Επίσης έγιναν παρουσιάσεις σημαντικών 

θεμάτων από ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης 
ηγεσίας, νέες τεχνικές ικανοποίησης πελατών 
κ.ο.κ. 
Ο ΣΕΣΕΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην λειτουργία του ICMCI με ενεργό συμμε-
τοχή σε όλες τις επιτροπές και ιδιαίτερα τις δύο 
επιτροπές ∆ιακυβέρνησης και ∆ιασφάλιση 
Ποιότητας Υπηρεσιών. 
Ο πρόεδρος του ΣΕΣΕΚ συμμετείχε στην επι-

τροπή ∆ιακυβέρνησης και έχει επίσης εκλεγεί 
μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Τοπικών Ιν-
στιτούτων.  
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

IV. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ  

ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

α. Ο εργοδότης οφείλει-
1. Να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώ-
τες βοήθειες, την πυρασφάλεια και 
την  εκκένωση των χώρων από τους 
εργοδοτούμενους του τα αναγκαία 
μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμο-
σμένα στο μέγεθος και στη φύση 
των  δραστηριοτήτων του υποστατι-
κού της επιχείρησης ή / και της εγκα-
τάστασης του και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι 
παρόντα.

2. να οργανώνει τις αναγκαίες επα-
φές με εξωτερικές υπηρεσίες, ιδίως 
όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, 
την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, 
τη διάσωση και την πυρασφάλεια.

β. Κατά την εφαρμογή του (α) ο εργοδό-
της πρέπει:
1. Να ορίζει τους εργοδοτούμενους 
του που θα είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή  των μέτρων που αφο-
ρούν τις πρώτες βοήθειες, την πυ-
ρασφάλεια και την εκκένωση των 
χώρων από τους εργοδοτούμενους 
του ή από άλλα πρόσωπα που βρί-
σκονται στα υποστατικά του,

2. Να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμε-
νοι που αναφέρονται παρά πάνω 
λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση, 
είναι επαρκείς σε αριθμό και ότι τίθε-
ται στη διάθεση τους ο κατάλληλος 
εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος 
ή / και τους ειδικούς κινδύνους της 
επιχείρησης ή / και της εγκατάστα-
σης.  Τα ονόματα αυτών των προ-
σώπων και τα στοιχεία που θα πι-
στοποιούν την κατάρτιση τους και 
την καταλληλότητα του εξοπλισμού 
που θα χρησιμοποιούν πρέπει να 
καταχωρούνται στο ειδικό αρχείο 
ασφάλειας και υγείας.

γ. Ο εργοδότης οφείλει στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες εργοδοτούμενοί του 
ή άλλα πρόσωπα, που είναι παρόντα 
στους χώρους όπου διεξάγει δραστηρι-

ότητες και εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτε-
θούν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο-

1. Να τα ενημερώνει το συντομότερο δυ-
νατόν σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν,

2. να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες 
στα πρόσωπα αυτά ώστε να μπορούν, 
σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και 
αναπόφευκτου κινδύνου, να εγκατα-
λείψουν τη θέση εργασίας τους ή / και 
την επικίνδυνη ζώνη μεταβαίνοντας σε 
ασφαλή χώρο, και

3. να μην απαιτεί από τους εργοδοτού-
μενους του, εκτός από εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, να 
αναλάβουν πάλι τη διακοπείσα εργα-
σιακή δραστηριότητα τους εφόσον εξα-
κολουθεί να υπάρχει σοβαρός και άμε-
σος κίνδυνος.

δ. Σύμφωνα με τους περί Τερματισμού 
Απασχολήσεως Νόμους του 1967 έως 
2001, εργοδοτούμενος ο οποίος, σε 
περίπτωση σοβαρού άμεσου και ανα-
πόφευκτου κινδύνου απομακρύνεται 
από τη θέση εργασίας του ή / και από  
μια επικίνδυνη ζώνη, δεν επιτρέπεται 
να υποστεί από τον εργοδότη του κα-
μιά δυσμενή επίπτωση και πρέπει να 
προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και 
αδικαιολόγητη συνέπεια.

ε. Ο εργοδότης πρέπει-
1. Να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτού-
μενοι του είναι ικανοί ώστε, σε περί-
πτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου 
για την ίδια τους την ασφάλεια και για 
την ασφάλεια άλλων προσώπων, και 
όπου υπάρχει αδυναμία να επικοινω-
νήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά προ-
ϊστάμενο τους, να λαμβάνουν οι ίδιοι 
τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις 
γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά 
μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέ-
πειες του κινδύνου αυτού.  Οι ενέργειες 
αυτές των εργοδοτουμένων δεν πρέπει 
να τους θέτουν σε δυσμενή θέση εκτός 
εάν ενήργησαν απερίσκεπτα ή με αμέ-
λεια.

2. Να διασφαλίζει ότι μόνο οι εργοδοτού-
μενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες 
οδηγίες, που είναι κάτω από κατάλληλη 
καθοδήγηση και που διαθέτουν  παρκή 
υπό τις περιστάσεις μέσα για την προ-

στασία της ασφάλειας και της υγείας 
έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού 
και ειδικού κινδύνου, λαμβάνοντας πά-
ντοτε υπόψη τη φύση των δραστηριο-
τήτων του υποστατικού, της επιχείρη-
σης ή και της εγκατάστασης του.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

α. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου οι εργοδοτούμενοι 
ή / και οι εκπρόσωποί τους στο υποστα-
τικό, στην επιχείρηση ή / και στην εγκα-
τάσταση να λαμβάνουν όλες τις απα-
ραίτητες σχετικές πληροφορίες κατά 
τρόπο που να τις καθιστά κατανοητές 
όσον αφορά-

1. Τους κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία που προκύπτουν στην εργα-
σία κάθως και τα μέτρα και τις δραστη-
ριότητες προστασίας και πρόληψης για 
κάθε είδος θέσης εργασίας ή / και καθη-
κόντων,

2. τα μέτρα που λαμβάνονται, τις διαδι-
κασίες και τα ονόματα των προσώπων 
που καθορίζονται για την εφαρμογή 
της παραγράφου (IV), 

3. τις πληροφορίες σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας που περιήλθαν στην αντίλη-
ψη ή γνώση του εργοδότη από άλλους 
εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρό-
σωπα με βάση όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο (VI).

4. τη νομοθεσία που ισχύει και αφορά 
τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του 
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία και για τον τρόπο εφαρ-
μογής της.

β. Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι  ερ-
γοδότες των εργοδοτουμένων προ-
σώπων από εξωτερικές επιχειρήσεις ή 
/ και εγκαταστάσεις ή τα αυτοεργοδο-
τούμενα πρόσωπα που εκτελούν ή που 
εμπλέκονται σε εργασίες στο υποστατι-
κό, στην επιχείρηση ή στην εγκατάστα-
ση του ή στους χώρους όπου διεξάγει 
τις δραστηριότητες του, να λαμβάνουν 
τις κατάλληλες πληροφορίες, που ανα-
φέρονται στο (1), (2) και 3 του (α) της 
παρούσας παραγράφου, οι οποίες πρέ-
πει να παρασχεθούν στους εργοδοτού-

μενους των εξωτερικών επιχειρήσεων ή 
στα αυτοεργοδοτούμενα αυτά πρόσω-
πα.

γ. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε οι εργοδοτούμενοι ή οι εκ-
πρόσωποί τους που εκτελούν ειδικά 
καθήκοντα στον τομέα της προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας, να έχουν 
πρόσβαση, για τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων τους στα ακόλουθα:

1. Στην εκτίμηση των κινδύνων, στο σύ-
στημα ασφάλειας ή στο σύστημα διαχεί-
ρισης των κινδύνων, στις διευθετήσεις 
ασφάλειας και υγείας, στα προληπτικά 
και προστατευτικά μέτρα όπως και στο 
αρχείο ασφάλειας ή / και υγείας,

2. στον κατάλογο ατυχημάτων, στο ειδικό 
μητρώο εκθέσεων περιστατικών ατυ-
χημάτων και επικίνδυνων συμβάντων 
που προβλέπονται στο (VII), και 

3. στις πληροφορίες που προκύπτουν ή 
προέρχονται τόσο από τις  ραστηριό-
τητες ή την εφαρμογή μέτρων προστα-
σίας και πρόληψης όσο και  από τον 
Αρχιεπιθεωρητή ή τους Επιθεωρητές.

δ. Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο 
πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχονται 
πληροφορίες κατά τρόπο κατανοητό σε 
άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή 
και σε εργοδότη του οποίου εργοδο-
τούμενοι εργάζονται στο υποστατικό, 
στην επιχείρηση, στην εγκατάσταση ή 
στο χώρο που διεξάγονται οι δραστη-
ριότητες του αυτοεργοδοτούμενου αυ-
τού προσώπου, αναφορικά με -

1. Τους κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία τους που προέρχονται από 
διεξαγωγή των εργασιών ή τις δρα-
στηριότητες του αυτοεργοδοτούμενου 
προσώπου,

2. τα μέτρα που λαμβάνει το αυτοεργο-
δοτούμενο πρόσωπο για να διασφα-
λίζει την εφαρμογή των διατάξεων του 
Νόμου για την προστασία της ασφάλει-
ας και της υγείας των προσώπων στην 
εργασία ενόσω οι διατάξεις αυτές αφο-
ρούν τους εργοδοτούμενους του άλ-
λου εργοδότη ή το άλλο αυτοεργοδο-
τούμενο πρόσωπο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση
για εργασιακά

θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοπορι-
ακή του εμπλοκή στα εργασιακά δρώ-
μενα και παραμένοντας πιστό στην 
δέσμευση του να πληροφορεί και να 
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα 
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει 
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η 
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενη-
μέρωση των εργοδοτών και των διευ-
θυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
για τα εργασιακά θέματα.

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Οι Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
Κανονισμοί του 2002 (Νόμος 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)
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ΘΕΜΑΤΑ

μικρά

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελ-
ματιών (ΚΟΓΕΕ) με την ευκαιρία της Γενικής της Συνέλευσης διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ την Τρίτη, 4 
∆εκεμβρίου 2012 εκδήλωση με θέμα «Οι πρώτες Γυναίκες Επιχειρη-
ματίες,  Επαγγελματίες στην Κύπρο» με ομιλητή τον  Αν.Καθηγητή 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ.Γιώργο Γεωργη. Η απερχόμενη Πρόε-
δρος της ΚΟΓΕΕ κ. Αλεξάνδρα Γαλανού στον χαιρετισμό της έκα-
νε μια σύντομη  αναφορά στο αξιόλογο έργο της ΚΟΓΕΕ την τριετία 

(2009-2012) και την  ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων  και την ανάπτυξη της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας.

 Στη Γενική Συνέλευση που ακολούθησε την εκδήλωση εξελέγη 
το νέο ∆ιοικητικό  Συμβούλιο με την ακόλουθο σύσταση:
Πρόεδρος : Κικούλα Κότσαπα, Αντιπρόεδροι: Κρίστια Ροδοσθέ-
νους και Γιούλα Παπάκυριακού, Γραμματέας : Έλενα Βράχα, Ταμί-
ας : Νίτσα Παπαχριστοδούλου

To νέο Δ.Σ. της  ΚΟΓΕΕ

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει το νομοσχέδιο
Η εναλλαξιμότητα θα βοηθήσει στην απόδοση της δημόσιας υπηρεσίας
Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έγκριση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον Περί 
∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμο ώστε να εφαρμόζονται οι 
αποσπάσεις και η εναλλαξιμότητα στη δημόσια υπη-
ρεσία. Η ρύθμιση αυτή, που αποτελεί πάγια θέση και 
μόνιμο αίτημα του ΚΕΒΕ, θα συμβάλει στον εκσυγχρο-
νισμό της δημόσιας διοίκησης και θα επιτρέψει την 
κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες οι οποίες αντιμετωπί-

ζουν ελλιπή στελέχωση, χωρίς την πρόσληψη νέου 
προσωπικού. Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι με αυτές τις νομοθε-
τικές ρυθμίσεις αρχίζουν να επέρχονται οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία, ώστε αφενός 
να περιορίζονται οι δαπάνες για πρόσληψη προσωπι-
κού και αφετέρου τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα 
και υπηρεσίες να στελεχώνονται ταχύτατα με το απαι-
τούμενο προσωπικό με στόχο η ∆ημόσια Υπηρεσία να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στο ρόλο και την αποστο-
λή της. Το ΚΕΒΕ αναμένει ότι το Νομοσχέδιο θα προω-
θηθεί τάχιστα για θέσπιση σε νόμο και εφαρμογή του 
και καλεί τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων 
και τους ∆ιευθυντές των κυβερνητικών τμημάτων να 
αξιοποιήσουν αυτό το νέο εργαλείο ώστε να βελτιω-
θεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της δημόσι-
ας υπηρεσίας.

H Πρόεδρος 
ΚΟΓΕΕ Αλεξάνδρα 
Γαλανού με μέλη 
του ∆.Σ. της ΚΟΓΕΕ, 
στα αριστερά 
Κρίνη Νεοκλέους, 
Μαρία Σουρουλά,  
∆ημήτρια 
Κουκούνη, Μαρία 
Παπακώστα Λένια 
Ιακωβίδου , στα 
δεξιά Κρίστια 
Ροδοσθένους, 
Έλενα Τάνου, 
Ανδρούλλα Κιττή, 
Ρίτα Κότσαπά

Έκκληση ΚΕΒΕ στη Βουλή για ψήφιση
νομοσχεδίου για χρηματοδοτικές μισθώσεις

Έκκληση ΚΕΒΕ στη Βουλή για να 
εγκρίνει τα νομοσχέδια που αφο-
ρούν τις χρηματοτοδοτικές μισθώ-
σεις κάνει το ΚΕΒΕ. Με επιστολή του 
αναφέρει ότι τα σχετικά Νομοσχέδια 
κατατέθηκαν προς ψήφιση στην Βουλή 
στις 8/12/2011 αλλά δεν κατέστει δυ-
νατόν να ψηφισθούν. 
Ειδικότερα το ΚΕΒΕ τονίζει το εξής:
α Όπως είναι γνωστό το Μνημόνιο επι-
μένει στην διαμόρφωση νέων συν-
θηκών ταχύτερης εκποίησης των 
υποθηκών μέσα σε χρονικό διάστημα 
1 ½ - 2 χρόνια. Στο βαθμό που αυτό 
θα συνεπάγεται μαζικές καταναγκα-
στικές εκποιήσεις από τις Τράπεζες 
θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερες μει-
ώσεις στις αξίες των ακινήτων - που 
ήδη φέρονται ως σημαντικά μειωμέ-
νες – και κατά συνέπεια θα μειώσει ση-
μαντικά τις αξίες των διασφαλίσεων 
των τραπεζικών δανείων. Το πρόδηλο 
αποτέλεσμα θα είναι ότι το έλλειμμα 
κεφαλαίων των Τραπεζών θα επιδει-
νωθεί, πολλοί οφειλέτες θα συντρι-
βούν και η οικονομία θα συρρικνωθεί 

ακόμα περισσότερο.
β Οι Κυπριακές Τράπεζες για αρκετό 
χρόνο δεν θα είναι σε θέση να χρημα-
τοδοτήσουν την οικονομία σε ικανο-
ποιητικό βαθμό που θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη και κατά συνέπεια στην αύ-
ξηση των θέσεων εργασίας, των μι-
σθών, των εισοδημάτων και βεβαίως 
των φόρων προς το Κράτος. Ταυτό-
χρονα, υπάρχουν ξένες τράπεζες που 
ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν 
στην Κύπρο αλλά δεν επιδεικνύουν 
και την ανάλογη προθυμία, φοβού-
μενες τον μακρό χρόνο εκποίησης της 
υποθήκης σε περίπτωση αδυναμίας 
του οφειλέτη. 

γ Ο συνδυασμός των πιο πάνω λόγων 
δημιουργεί το επικίνδυνο ενδεχόμε-
νο αδράνειας και οικονομικής στασι-
μότητας (stagflation). Τα Νομοσχέδια 
ενώπιον της Επιτροπής έχουν στόχο 
τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας 
επί του θέματος και την εναρμόνιση 
με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ακόμα 
σημαντικότερη επιδίωξη της Νομοθε-
σίας αυτής είναι η θεραπεία του κενού 

που δημιουργείται στην εξασφάλι-
ση του τραπεζικού δανεισμού και την 
χρηματοδότηση της οικονομίας με ευ-
κίνητους, ευέλικτους και φθηνότερους 
όρους.

δ Με αυτά τα δεδομένα παρακαλού-
με την Επιτροπή Οικονομικών και την 
Βουλή στο σύνολο της όπως θεωρή-
σουν τα πιο πάνω Νομοσχέδια ως 
επείγοντα και επιδιώξουν την ψήφιση 
τους το ταχύτερο εντός του μηνός Ια-
νουαρίου. Η Κοινοβουλευτική Επιτρο-
πή πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της επίσης 
και τον χρόνο που θα χρειασθεί για 
την διαμόρφωση Κανονισμών και την 
σύσταση των Εποπτικών αρχών και 
των διαδικασιών που θα επιβλέπουν 
την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθε-
σίας, στοιχεία που εισηγούμαστε όπως 
η Βουλή μεριμνήσει να επισπευθούν, 
επίσης.
Το ΚΕΒΕ που συμμετέχει στην πα-

ρούσα έκκληση για επίσπευση θα είναι 
συνεχώς στη διάθεση της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής για πρόσθετα επιχειρή-
ματα και επεξηγήσεις.

Η Υπηρεσία ΦΠΑ του Υπουργεί-
ου Οικονομικών ανακοινώνει ότι 
ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 
αυξάνεται από τις 14 Ιανουαρίου 
2013, από δεκαεπτά τοις εκατόν 
(17%) σε δέκα οκτώ τοις εκατόν 
(18%). 
Η αύξηση ∆ΕΝ επηρεάζει τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες που υπά-
γονται με βάση την νομοθεσία 
του ΦΠΑ στους μειωμένους συ-
ντελεστές ΦΠΑ, πέντε (5%) ή οκτώ 
τοις εκατόν (8%) ή στον μηδενικό 
συντελεστή ΦΠΑ. 
Σύμφωνα με Γνωστοποίηση του 
Εφόρου που εκδόθηκε δυνά-
μει του Κανονισμού 22 των πε-
ρί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικών) Κανονισμών του 2001 
μέχρι 2011 (Κ∆Π 259/2004), υπο-
κείμενα στον φόρο πρόσωπα τα 
οποία επηρεάζονται από την αλ-
λαγή του κανονικού συντελεστή 
Φ.Π.Α. οφείλουν μετά το πέρας 
των εργασιών της επιχείρησης 
τους, την ημέρα που προηγείται 
της ημέρας κατά την οποία τίθε-
ται σε ισχύ η αύξηση του συντε-
λεστή Φ.Π.Α., να προβούν σε 
απογραφή των αποθεμάτων της 
επιχείρησης τους, η οποία περι-
λαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση 
και αποτίμηση. 
Τα υποκείμενα στον φόρο πρό-
σωπα οφείλουν να καταχωρή-
σουν την απογραφή σε αρχείο 
απογραφής των αποθεμάτων της 
επιχείρησης και να το τηρούν για 
περίοδο έξι ετών. 

Αύξηση του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας 
από 14 Ιανουαρίου 2013 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει 
τις επιχειρήσεις από τις απάτες μέσω μάρκετινγκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσία-
σε συνοπτικά μια σειρά δράσεων με 
σκοπό να αντιμετωπιστούν οι απάτες 
μέσω μάρκετινγκ, όπως οι παραπλανη-
τικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης 
καταλόγων. Ο στόχος είναι η καλύτερη 
προστασία των επιχειρήσεων, των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και των ΜΚΟ σε 
όλη την Ευρώπη από ανέντιμους εμπό-
ρους οι οποίοι δεν παίζουν με τους 
κανόνες του παιχνιδιού και χρησιμοποι-
ούν παραπλανητικές πρακτικές μάρκε-
τινγκ, όπως όταν αποστέλλουν έντυπα 
με τα οποία ζητούν από τις επιχειρήσεις 
να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στους 
καταλόγους τους, φαινομενικά δωρεάν, 
και στη συνέχεια τις χρεώνουν με ετήσια 
τέλη. Οι μικρές εταιρείες είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες απέναντι στους απατεώνες οι 
οποίοι συχνά δρουν από άλλη δικαιο-
δοσία εντός της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό κα-
θιστά δύσκολη την επιβολή του νόμου. 
Εντούτοις, η Επιτροπή εξήγγειλε ότι προ-
τίθεται να ενισχύσει την υφιστάμενη νο-
μοθεσία (Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική δια-
φήμιση), ώστε να απαγορευτούν ρητά 
πρακτικές όπως η απόκρυψη της εμπο-
ρικής πρόθεσης μιας ανακοίνωσης και, 
παράλληλα, να επιταχυνθεί η επιβολή 
της εφαρμογής των κανόνων σε διασυ-
νοριακές υποθέσεις. 

«Μόνο στέρεοι σε ευρωπαϊκή κλίμα-
κα κανόνες θα καταστήσουν δυνατή 
την πάταξη των περιπτώσεων απάτης 
που έχουν ως στόχο τις επιχειρήσεις και 
θα διασφαλίσουν ότι οι δράστες δεν 
μπορούν να κρύβονται πίσω από τα 
εθνικά σύνορα. Για τον λόγο αυτό πα-
ρουσιάζουμε σήμερα αυτό το συνολι-
κό σχέδιο,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής και η Επίτροπος ∆ικαιοσύνης 
της ΕΕ, Vivian Reding. «Πρέπει να τεθεί 
τέρμα στις παραπλανητικές πρακτικές 
των εταιρειών έκδοσης καταλόγων, στα 
πλαστά τιμολόγια και σε παρόμοιες απά-
τες. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας και δεν έχουν την πολυτέλεια να 
χάνουν χρήματα λόγω απατεώνων. Εί-
μαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε 
την ασφάλεια των επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων στην Ευρώπη.»
Καθημερινά, επιχειρήσεις που έχουν 

τη βάση τους στην ΕΕ, επαγγελματίες 
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών πέφτουν θύματα απάτης μέσω μάρ-
κετινγκ. Οι απάτες αυτές κυμαίνονται 
από την παροχή ψευδών ή παραπλα-
νητικών πληροφοριών για την προσφε-
ρόμενη υπηρεσία μέχρι την αποστολή 
προσφορών με τη μορφή τιμολογίων ή 
παραπλανητικών εντύπων με τα οποία 
ζητούν την ενημέρωση των στοιχείων 

των επιχειρήσεων στους καταλόγους 
τους. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια νέα 
τάση η οποία μπορεί να πλήξει τις επι-
χειρήσεις παγκοσμίως. Με την εξάπλω-
ση των τεχνικών μαζικού μάρκετινγκ, 
οι πλέον διαβόητοι δράστες παραπλα-
νητικών καταλόγων μπορούν να απο-
στέλλουν μέχρι 6 εκατομμύρια έντυπα 
ετησίως. Η οικονομική ζημία των με-
μονωμένων επιχειρήσεων που προκύ-
πτει από παραπλανητικές πρακτικές των 
εταιρειών έκδοσης καταλόγων υπολογί-
ζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1.000 € και 
5.000 € ετησίως για κάθε επιχείρηση. 
Τα 23 εκατομμύρια μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη 
αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρή-
σεων της ΕΕ και, μεταξύ 2002 και 2010, 
δημιούργησαν το 85% των καθαρών 
νέων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Εί-
ναι οι βασικοί μοχλοί της οικονομικής 
ανάπτυξης και τα δικαιώματα τους πρέ-
πει να προστατευτούν.
Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μία 

στρατηγική (ανακοίνωση) η οποία περι-
λαμβάνει λεπτομερή κατάλογο των μελ-
λοντικών δράσεων που αποσκοπούν 
στην αύξηση της προστασίας των επιχει-
ρήσεων:
1. Αναθεώρηση των κανόνων που 
απαγορεύουν ορισμένες πρακτικές με 
σκοπό να καταστούν ισχυρότεροι
Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαί- •
ου και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρ-
χουν κενά, θα απαγορευτούν ρητά 
ορισμένες σαφώς παραπλανητικές 
πρακτικές, όπως οι παραπλανητικές 
πρακτικές των εταιρειών έκδοσης κα-
ταλόγων, ούτως ώστε οι έμποροι να 
μπορούν να αντιλαμβάνονται αμέ-
σως ότι οι πρακτικές αυτές εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
την παραπλανητική και τη συγκριτική 

διαφήμιση και ότι είναι συνεπώς πα-
ράνομες. 
• Για να διασφαλιστεί ότι παίζουν όλοι  •
με τους κανόνες του παιχνιδιού, η 
Επιτροπή προβλέπει να ενισχύσει τις 
ποινές για τις παραβάσεις. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
η νομοθεσία τους προβλέπει αποτε-
λεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτι-
κές κυρώσεις.

2. Ενίσχυση της επιβολής των κανό-
νων κατά των παραπλανητικών πρα-
κτικών μάρκετινγκ σε διασυνοριακές 
υποθέσεις: 
Κάθε κράτος μέλος θα υποχρεούται  •
να ορίσει μία αρχή επιβολής του νό-
μου με τις απαραίτητες αρμοδιότητες 
η οποία θα μεριμνά για την εφαρμο-
γή των κανόνων και στις μεταξύ των 
επιχειρήσεων σχέσεις. Σήμερα, δεν 
έχει δημιουργηθεί ακόμη μια τέτοια 
αρχή σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα θεσπίσει μία διαδικα- •
σία συνεργασίας μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου. Αυτό το δίκτυο 
επιβολής του νόμου θα επιτρέπει στις 
σχετικές αρχές, όπως στις υπηρεσίες 
ανταγωνισμού ή προστασίας των κα-
ταναλωτών,  να ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες, να ζητούν διασυνοριακή 
βοήθεια η μία από την άλλη και να θέ-
σουν τέρμα σε παραπλανητικές πρα-
κτικές που πλήττουν τις επιχειρήσεις.

Για να αναβαθμίσει τους ισχύοντες κα-
νόνες, η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβά-
λει πρόταση κατά τη διάρκεια του 2013, 
μετά από ενδελεχή εκτίμηση αντικτύ-
που.
Η δράση της Επιτροπής ακολουθεί μια 
μελέτη που εκπονήθηκε από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και μια δημόσια 
διαβούλευση (βλ. IP/11/1224), στο 
πλαίσιο της οποίας, επιχειρήσεις όλων 
των διαστάσεων και από όλους τους 

τομείς δήλωσαν ότι επιθυμούν καλύ-
τερη προστασία σε επίπεδο ΕΕ από τις 
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές 
που στοχεύουν ειδικά τις επιχειρήσεις. 
Το 84% των ερωτηθέντων υποστήριξαν 
την εφαρμογή νομοθεσίας σε επίπεδο 
ΕΕ κατά των πλέον επιβλαβών εμπορι-
κών πρακτικών που πλήττουν τις επιχει-
ρήσεις.

Ιστορικό
Η νομοθεσία της ΕΕ για την παραπλανη-
τική και τη συγκριτική διαφήμιση (Οδη-
γία 2006/114/EΚ της 12ης ∆εκεμβρίου 
2006) θεσπίζει ένα ελάχιστο νομικό 
πρότυπο σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας των επιχειρήσεων από πα-
ραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ. ∆ι-
ασφαλίζει επίσης ότι, κατά τη συγκριτική 
διαφήμιση, διαφημίζονται συγκρίσιμα 
μεταξύ τους προϊόντα, ότι δεν δυσφημί-
ζονται εμπορικά σήματα άλλων εταιρει-
ών και ότι δεν δημιουργείται σύγχυση 
στους εμπόρους. 
Υπάρχουν πολλές παραπλανητικές πρα-
κτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιού-
νται μαζικά από ανέντιμους εμπόρους. 
Οι πλέον τρέχουσες απάτες βασίζονται 
συχνά σε ένα κοινό τέχνασμα: ένας ανέ-
ντιμος έμπορος επιτυγχάνει να αποσπά-
σει με δόλο τη συναίνεση του θύματός 
του με αποτέλεσμα να συναφθεί δήθεν 
μία σύμβαση με ελάχιστη ή καμία πα-
ροχή υπηρεσιών σε αντάλλαγμα, αλλά 
σε εξωφρενική τιμή και υπό καταχρη-
στικούς συμβατικούς όρους. Στη συνέ-
χεια, ο διαπράττων την απάτη έμπορος 
χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για να 
εισπράξει το οφειλόμενο ποσό. 
Ένα πολύ κοινό τέχνασμα είναι αυτό 
που χρησιμοποιούν οι παραπλανητικές 
πρακτικές των εταιρειών έκδοσης κατα-
λόγων, οι οποίες αποστέλλουν έντυπα 
με τα οποία ζητούν από ελεύθερους 
επαγγελματίες (όπως καταστηματάρχες, 
αρχιτέκτονες ή γιατρούς) να ενημερώ-
σουν τα στοιχεία τους, φαινομενικά δω-
ρεάν. Μόλις όμως το θύμα υπογράψει, 
θα πληροφορηθεί ότι έχει υπογράψει 
μια σύμβαση και ότι επιβαρύνεται με 
σημαντικό χρηματικό ποσό ετησίως. 
Μια έρευνα που διεξήχθη σε επίπεδο ΕΕ 
κατέγραψε 13.000 καταγγελίες σχετικά 
με απάτες που διαπράχθηκαν από εται-
ρείες έκδοσης καταλόγων, και πρέπει 
να σημειωθεί ότι πρόκειται μόνο για την 
κορυφή του παγόβουνου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της ΕΕ είναι σήμερα δύσκολη 
όταν το θύμα και ο δράστης προέρχο-
νται από δύο διαφορετικές χώρες της 
ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε επί-
σης τη σημασία αυτού του θέματος επα-
νειλημμένα. Το πρόβλημα ειδικότερα 
των παραπλανητικών πρακτικών των 
εταιρειών έκδοσης καταλόγων οδήγησε 
σε δύο σημαντικά ψηφίσματα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2008 και, 
πιο πρόσφατα, στις 9 Ιουνίου 2011.
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Mια δεύτερη ευκαιρία για τις έντιμες επιχειρήσεις: H Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμό των κανόνων περί αφερεγγυότητας
Σανίδα σωτηρίας» για τις επιχειρήσεις που επλήγη-

σαν από την οικονομική κρίση θα αποτελέσει η νέα πρό-
ταση που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων σχετι-
κά με τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας των 
επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δοθεί μια «δεύτερη ευκαι-
ρία» σε κατά τα άλλα βιώσιμες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή 
προτείνει να εκσυγχρονίσει τους ισχύοντες κανόνες για τις 
διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, που χρονο-
λογούνται από το 2000. Μετά τη δεκαετή πείρα που απο-
κτήθηκε στον τομέα, οι νέοι κανόνες δεν θα εστιάζονται 
πλέον στην εκκαθάριση, αλλά θα αναπτυχθεί μια νέα 
προσέγγιση για τη χορήγηση βοήθειας στις επιχειρήσεις 
ώστε να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήμα-
τα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των πιστω-
τών να ανακτήσουν τα χρήματά τους. 
Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών διαδικασι-
ών αφερεγγυότητας, που εκτιμάται ότι αφορούν 50.000 
επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα 
πρώτο βήμα προς μια ΕΕ που λειτουργεί με γνώμονα τη 
«διάσωση και την ανάκαμψη», με στόχο τη στήριξη επιχει-
ρήσεων και ιδιωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-
σχέρειες οι κατευθύνσεις αυτές αναπτύσσονται περαιτέρω 
σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε παράλληλα σήμε-
ρα, στην οποία προσδιορίζονται οι τομείς της εθνικής νο-
μοθεσίας περί αφερεγγυότητας που είναι πιθανότερο να 
δημιουργήσουν ένα «εχθρικό» επιχειρηματικό περιβάλ-
λον και να εμποδίσουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματι-
κού πλαισίου αφερεγγυότητας στην εσωτερική αγορά. 

«Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη δημιουρ-
γία πλούτου και της απασχόλησης, αλλά η σύσταση μι-
ας επιχείρησης – και διατήρησή της σε λειτουργία – είναι 
δύσκολη, ιδίως στο σημερινό οικονομικό κλίμα,» δήλω-
σε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, η αρμόδια για τη δι-
καιοσύνη Επίτροπος της ΕΕ. «Οι ισχύουσες διατάξεις περί 
αφερεγγυότητας πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε οι βι-
ώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-
σχέρειες να μπορούν ευκολότερα να επιβιώσουν αντί να 
τεθούν υπό εκκαθάριση. 1,7 εκατομμύρια θέσεις απασχό-
λησης χάνονται κάθε χρόνο λόγω πτωχεύσεων. Θέλουμε 
να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στις έντιμες επιχειρή-
σεις και στα άτομα που απασχολούν». 
Ο Αντιπρόεδρος Antonio Tajani, Επίτροπος Βιομηχα-

νίας και Επιχειρηματικότητας, πρόσθεσε: «Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα ερευνών, οι επιχειρήσεις που επιχει-
ρούν μια δεύτερη εκκίνηση έχουν μεγαλύτερη επιτυχία 
και κατορθώνουν να επιβιώσουν περισσότερο από το μέ-
σο όρο των επιχειρήσεων που ξεκινούν για πρώτη φορά 
αναπτύσσονται ταχύτερα και απασχολούν περισσότε-
ρους εργαζόμενους. Συνεπώς, μια επιχειρηματική αποτυ-
χία δεν θα πρέπει να καταλήγει σε «θανατική καταδίκη», 

που θα είναι απαγορευτική για κάθε μελλοντική επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται ως μια ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση – άποψη 
που ήδη σήμερα γίνεται απολύτως αποδεκτή ως βάση για 
την πρόοδο στην επιστημονική έρευνα.»
Οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε μια 

δυναμική, σύγχρονη οικονομία. Περίπου το ήμισυ των 
επιχειρήσεων επιβιώνει για διάστημα κάτω των πέντε 
ετών, και περίπου 200.000 επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε 
χρόνο πτώχευση στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι, σε ημερήσια 
βάση, κηρύσσονται 600 περίπου πτωχεύσεις επιχειρήσε-
ων στην Ευρώπη. Ένα τέταρτο αυτών των πτωχεύσεων 
έχει διασυνοριακό στοιχείο. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι 
οι επιχειρηματίες που έχουν αποτύχει διδάσκονται από 
τα λάθη τους και, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότε-
ρο επιτυχημένοι στη δεύτερη προσπάθειά τους. Έως και 
ποσοστό 18% όλων των μετέπειτα επιτυχημένων επιχει-
ρηματιών είχε αποτύχει στην πρώτη του επιχείρηση. Επο-
μένως, είναι σημαντικό να ισχύουν σύγχρονοι κανόνες 
και αποτελεσματικές διαδικασίες, ούτως ώστε να βοηθού-
νται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανό οικονομικό 
εκτόπισμα να ξεπερνούν τις οικονομικές δυσχέρειες και 
να τους δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία». 
Η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ περί αφερεγ-

γυότητας σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων 
κανόνων έτσι ώστε να στηρίζουν την αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλ-
λοντος, ιδίως σε εποχές οικονομικών δυσκολιών. Με τον 
τρόπο αυτό, θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός, που χρο-
νολογείται από το 2000, ώστε να συμβαδίζει με τις εξελί-
ξεις στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας, ιδίως 
όσον αφορά τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Αλλά και 
τα συμφέροντα των πιστωτών θα εξυπηρετούνται καλύ-
τερα, δεδομένου ότι με μια αναδιάρθρωση θα έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες να τους επιστραφούν τα χρήματά 
τους, που διαφορετικά θα έχαναν σε περίπτωση εκκαθά-

ρισης της εταιρείας. Επίσης, θα αυξηθεί η ασφάλεια δι-
καίου, με σαφείς κανόνες που θα καθορίζουν τη διεθνή 
δικαιοδοσία και θα εξασφαλίζουν ότι όταν ένας οφειλέτης 
βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασίες αφερεγγυότητας 
σε περισσότερα κράτη μέλη, θα υπάρχει στενή συνεργα-
σία μεταξύ των δικαστηρίων που χειρίζονται τις διάφορες 
διαδικασίες. Θα βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών προς 
τους πιστωτές δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα είναι υπο-
χρεωμένα να δημοσιεύουν τις κυριότερες αποφάσεις – 
σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, 
για παράδειγμα. Συνολικά, οι αλλαγές αυτές θα βελτιώ-
σουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 
διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας. 
Η πρόταση επιδιώκει επίσης να αποτελέσει το πρώτο 

βήμα προς μια ΕΕ που λειτουργεί με γνώμονα τη «διάσω-
ση και την ανάκαμψη» για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
και των ιδιωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-
σκολίες, γενικότερα. Η πρόκληση συνίσταται στην αντι-
μετώπιση των οικονομικών δυσχερειών του οφειλέτη, 
προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα του πιστω-
τή. Στο μέλλον, θα μπορούσαν να υπάρχουν χωριστοί 
κανόνες για τους έντιμους επιχειρηματίες και για τις πε-
ριπτώσεις που η πτώχευση είναι δόλια ή οφείλεται σε 
ανευθυνότητα. Σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης, μια 
συντομευμένη περίοδος απαλλαγής σε σχέση με τα χρέη 
και τους νομικούς περιορισμούς που απορρέουν από την 
πτώχευση θα διασφαλίζει ότι η επιχειρηματικότητα δεν θα 
καταλήγει σε «θανατική καταδίκη» σε περίπτωση πτώχευ-
σης της επιχείρησης.
Η πρόταση κανονισμού θα υποβληθεί τώρα στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για διαπραγ-
μάτευση και έγκριση.

Ιστορικό
Το ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο καθορίζεται στον κα-

νονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασί-
ες αφερεγγυότητας («κανονισμός περί των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐ-
ου 2002. Ο κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με τη δι-
εθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμοστέο 
δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό διαδικασιών αφε-
ρεγγυότητας που έχουν κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. 
Ο κανονισμός εφαρμόζεται κάθε φορά που ο οφειλέτης 
έχει περιουσιακά στοιχεία ή δανειστές σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη. Στις 30 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή άρχι-
σε δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον εκσυγχρονι-
σμό των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την αφερεγγυότητα. 
Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι 
ιδιώτες, εκκαθαριστές, δικαστικές αρχές, δημόσιες αρχές, 
πιστωτές, πανεπιστημιακοί κύκλοι και το ευρύ κοινό κλή-
θηκαν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την 
αφερεγγυότητα, ιδίως δε τη διασυνοριακή. 

Kαρποφόρησε η προσπάθεια για το ρεύμα 
Συγκράτηση ζήτησε η ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την άμεση παρέμβαση της ΡΑΕΚ 
προς την ΑΗΚ για συγκράτηση του κόστους του ηλεκτρι-
κού ρεύματος. 
Η ενέργεια της ΡΑΕΚ να ζητήσει από την ΑΗΚ όλα τα 

στοιχεία που αφορούν τη διαφοροποίηση του κόστους 
των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παρα-
γωγή ρεύματος, είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Και 
αυτό, διότι η ΑΗΚ επέβαλε αυξήσεις γύρω στο 4% ανά 
κιλοβατώρα για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρί-
ου, με αιτιολογικό την ανάλογη αύξηση στο κόστος των 
καυσίμων.
Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία που βιώνει ο τόπος μας όλοι θα πρέπει να συμβά-
λουν στη συγκράτηση του ηλεκτρικού κόστους, το οποίο 

επηρεάζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά. 
Ως γνωστόν το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο εί-
ναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη και αυτό υπονομεύει 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και τα εισο-
δήματα των νοικοκυριών. 
Στα ίδια πλαίσια, το ΚΕΒΕ ζητά την επανεξέταση του 

θέματος του ειδικού τέλους που επιβλήθηκε στους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της καταστρο-
φής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό από 
την φονική έκρηξη στο Μαρί. 
Το ΚΕΒΕ δίνει τεράστια σημασία στη μείωση της τιμής 

του ηλεκτρικού ρεύματος γιατί σήμερα οι επιχειρήσεις 
δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν αυξημένα 
κόστη παραγωγής.

μικρά
Παράταση στην προθεσμία για 
την υποβολή αιτήσεων για το 
επίδομα τέκνου για το 2012
Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνοντας κατα-
νόηση σε αίτημα ενδιαφερομένων που είτε από 
άγνοια ή άλλους λόγους δεν υπέβαλλαν εμπρόθε-
σμα την αίτησή τους για το επίδομα τέκνου κατά 
το έτος 2012, πληροφορεί το κοινό ότι παρατείνε-
ται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το 
έτος 2012 μέχρι τις 31/1/2013. Μετά το πέρας της 
πιο πάνω ημερομηνίας καμία αίτηση για επίδομα 
τέκνου του 2012 δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.  
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από 
τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομά-
των, το Υπουργείο Οικονομικών και τα κατά τό-
πους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Επίσης, το 
έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Οικονομικών www.mof.gov.cy
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«Ο Τουρισμός μπορεί να ηγηθεί της οικονομικής ανάκαμψης!»

Γενική Συνέλευση και απονομή βραβείων τουρισμού ΠΑΣΥΔΙΞΕ
«H Κύπρος διέρχεται την πλέον κρίσιμη κα-
μπή στην μετα-εισβολική ιστορία της και 
οφείλει να διαχειριστεί τους πόρους της και 
τους ανθρώπους της στο μέγιστο δυνα-
τό, για να εξέλθει το γρηγορότερο από την 
κρίση, με τις όσο δυνατό λιγότερες πλη-
γές». Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥ∆Ι-
ΞΕ κος Πόλυς Καλλής κατά την ομιλία του 
στη διάρκεια της ετήσιας Γ.Σ. του Συνδέ-
σμου στο ξενοδοχείο HILTON, την Παρα-
σκευή 11 Ιανουαρίου 2013. 
Ο Τουρισμός, ανάφερε στην συνέχεια, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού, αποτελεί την ιδανική οικονο-
μική δράση που ωθεί τις εθνικές οικονο-
μίες να εξέλθουν από την ύφεση. Για να 
γίνει αυτό, όπως ανάφερε, ο τουρισμός 
πρέπει να αναδειχθεί σε Μείζονα Οικονο-
μική Προτεραιότητα και να τύχει της πρέ-
πουσας  άμεσης αυξημένης προσοχής, 
γεγονός με το οποίο συμφώνησε, εξ αρ-
χής, η Τρώικα.  
«∆εν χρειάζονται υπερβολικές δαπάνες, 
αλλά μάλλον διόρθωση στρεβλώσεων και 

παραλήψεων, όπως:
Επαύξηση του κρατικού ενδιαφέροντος •
Άμεση προκήρυξη έργων νέων μορφών  •
τουριστικής ανάπτυξης 
∆ιατήρηση της προωθητικής δράσης.  •
Επίλυση των ζητημάτων προσβασιμό- •
τητας και θεώρησης εισόδου. 
Λήψη άμεσων ουσιαστικών μέτρων για  •
επιμήκυνση της περιόδου.
Λήψη μέτρων για επανένταξη Κυπρίων  •
στη βιομηχανία προς μείωση της ανερ-

γίας, ιδιαίτερα των νέων».
Αναμένεται από την πολιτική Ηγεσία, ανά-
φε-ρε στη συνέχεια ο Κος Καλλής, να δη-
μιουργή-σει τις απαραίτητες συνθήκες που 
θα τύχουν αξιοποίησης για στήριξη της 
προσδοκούμενης ανάκαμψης.
Τονίστηκε εμφαντικά πως «Οι άνθρωποι 
του τουρισμού μπορούν να συνδράμουν 
ουσιαστικά στην οικονομική Αναγέννη-
ση, βασισμένοι ιδιαίτερα σε δικούς μας 
πόρους και δράσεις. Ο βαθμός επιτυχίας 

εξαρτάται από το πόσα από τα υπάρχο-
ντα εμπόδια και στρεβλώσεις θα απομα-
κρυνθούν. Ο τουρισμός προσφέρει θετικές 
προοπτικές ανάκαμψης, πέρα από την πα-
θητική αναμονή έλευσης του φυσικού αε-
ρίου και την έξωθεν στήριξη», κατέληξε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ. Του επίσημου 
μέρους προηγήθηκε «Ημερίδα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναμικού» με ομιλητές τους 
κυρίους Άρη Πετάση, Ανδρέα Λοίζου και 
Λούη Μισέρη.

Αφιερώματα και Βραβεύσεις
Η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με την 
απονομή των Ετήσιων Βραβείων του Συν-
δέσμου. Προηγήθηκε αφιέρωμα για τον 
Αλέκο Μιχαηλίδη, πέντε χρόνια από τον 
θάνατο του. Τα Βραβεία 2012 απονεμήθη-
καν ως εξής: «Προσωπικότητα Φιλοξενίας 
2012» ψηφίστηκε  o κος Χρήστος Μου-
σκής, και  «Προσωπικότητα Τουρισμού», 
για την διαχρονική προσφορά στον του-
ρισμό, αναδείχθηκε ο κος Μιχαλάκης Λε-
πτός. 

Οι κτηματομεσίτες Λευκωσίας 
έκοψαν …τη βασιλόπιττα
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013, 

στο εστιατόριο  «Εστιάδες»  στη Λευκωσία η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη συ-
νεστίαση της Ε.Ε. Σ.Κ.Ε.Κ. Λευκωσίας. (Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματι-
ών Κύπρου). Την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Πρόεδρος, οι επιθεωρητές και το προσωπικό του Συμβουλίου Εγγραφής Κτημα-
τομεσιτών, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Σ.Κ.Ε.Κ,  οι Πρόεδροι των 
Επαρχιακών Επιτροπών Σ.Κ.Ε.Κ. Λεμεσού και Λάρνακας /Αμμοχώστου και πολλοί 
επιχειρηματίες κτηματομεσίτες. Στην προσφώνηση του προς τους παρευρισκομέ-
νους ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Σ.Κ.Ε.Κ. Λευκωσίας κ. Κώστας Παστελλάς, τόνισε την ανά-
γκη για τη σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού 
κόσμου για να αντιμετωπισθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση που μαστίζει και την 
Κύπρο μας. …«Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας χρονιάς την οποία ατενίζου-
με με αισιοδοξία γιατί είναι στην επαγγελματική μας φύση να αντλούμε διδάγμα-
τα από το παρελθόν, να ζούμε αισιόδοξα το παρόν και να κτίζουμε ελπιδοφόρα το 
μέλλον» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παστελλάς, στέλλοντας παράλληλα το μήνυμα της 
ενότητας και της σκληρής δουλειάς.  Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τα 
υπέροχα εδέσματα του εστιατορίου «Εστιάδες» και ακολούθησε το καθιερωμένο 
κόψιμο της Βασιλόπιττας.

Με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα έχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 
28/12/2012 ο περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού τροποποιητικός νόμος 
του 2012 με τον οποίο επιτυγχάνεται συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2009/72/ΕΚ η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την 
προστασία των καταναλωτών. Στόχος της οδηγίας είναι η βελτίωση και η ολοκλή-
ρωση ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα. Το ΚΕΒΕ με 
δικές του παρεμβάσεις έχει καταφέρει να αφαιρεθούν πρόνοιες από τη νομοθε-
σία οι οποίες θα ήταν εμπόδιο προς τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρι-
κού ρεύματος στην Κύπρο. Ωστόσο το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι χρειάζονται να γίνουν 
και άλλες αλλαγές στο νόμο προκειμένου να ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα  
εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ενι-
σχυθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό.
Συνημμένα θα βρείτε την ανεπίσημη ενοποίηση των νόμων «Περι Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού του 2003 μέχρι 2012 όπως επίσης και τη δημοσίευση του 
σχετικού τροποποιητικού νόμου (σελ. 2244-2344).

Συμμόρφωση μέσω νομοθεσίας με 
ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ηλεκτρισμό

2o Ενεργειακό Συμπόσιο για φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρισμό και ΑΠΕ
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και 
η Εταιρεία ∆ημοσιότητας, Επικοινωνίας, Εκδόσεων, ∆ιαφημί-
σεων και Συνεδρίων fmw financial media way, εξήγγειλαν τη 
διοργάνωση του 2ου Ενεργειακού Συμποσίου για το 2013.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου Ενεργειακού Συμποσίου 
το 2012, η νέα διοργάνωση θα διαρκέσει δύο μέρες και θα 
πραγματοποιηθεί στις 14-15 Μαρτίου 2013 στο ξενοδοχείο 
Hilton στη Λευκωσία. Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου θα πε-
ριλαμβάνει επίσημο δείπνο με ομιλητή τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας, ενώ τη δεύτερη μέρα θα διεξαχθεί το 
τεχνοκρατικό μέρος. Τίτλος του Συμποσίου θα είναι "Ο ρόλος 
της Κύπρου στον ενεργειακό διάδρομο της ΝΑ Μεσογείου" 
και θα καλύψει την ενεργειακή στρατηγική στον τομέα της 
έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, την αγορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, την αγορά ηλεκτρισμού, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
Ειδικότερα, το 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο που θα είναι και πάλι 
υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματο-
λογίας ως εξής:

• Νέα ενεργειακή στρατηγική της Κύ • πρου στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής για το 
2020.
Έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύ- •
προ, το νέο ενεργειακό μίγμα και οι γεωπολιτικές επι-

πτώσεις στην περιοχή.
Παρουσίαση των νέων εταιρειών που εξασφάλισαν  •
άδεια για έρευνες σε οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ.
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. •
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπαραγωγή και  •
εξοικονόμηση ενέργειας.
Στο Συμπόσιο εκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής  •
∆ημοκρατίας, θα παρευρεθούν και θα χαιρετίσουν οι 
Αρχηγοί την Κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κύ-
πρου, Υπουργοί από την Κύπρο, την Ελλάδα και 
το Ισραήλ, εκπρόσωποι κρατικών και ημικρατι-
κών οργανισμών των τριών χωρών και εταιρειών 
ενέργειας του εξωτερικού, ακαδημαϊκοί στα θέμα-

τα ενέργειας και εκπρόσωποι επιχειρήσεων του 
τομέα της ενέργειας.

Συνολικά στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν 
πέραν των 25 ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, οι οποίοι θα καλύψουν όλο το φάσμα των ενερ-
γειακών πόρων και εφαρμογών. Το πλήρες πρόγραμμα του 
Συμποσίου με τους ομιλητές κατά ενότητα θα ανακοινωθεί 
πολύ σύντομα. Οι Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που ενδι-
αφέρονται να καταστούν Χορηγοί ή Υποστηρικτές αυτού του 
σημαντικού Συμποσίου μπορούν να δηλώσουν τη συμμετο-
χή τους.
Ταυτόχρονα, όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ερ-
γασίες του Συμποσίου μπορούν να συμπληρώσουν τη σχε-
τική αίτηση συμμετοχής ή να απευθυνθούν στο τηλέφωνο: 
22342005

• Πάνω από 25 εξειδικευμένοι ομιλητές 
και χαιρετισμοί Προέδρου Δημοκρατίας, 
Αρχηγών κομμάτων, Υπουργών

• Το διήμερο 14-15 Μαρτίου 2013
 στη Λευκωσία
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BUSINESS

Η 46η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου (Cairo International Fair CIF) θα γίνει σε δύο 
μέρη στις 19-22 Μαρτίου 2013 στο ∆ιεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέ-
ντρο του Καϊρου και στις 19-29 Μαρτίου στον εκθεσιακό της χώρο.
Η CIF θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις στο Μεσα-
νατολικό χώρο.  Καλύπτει εκθεσιακό χώρο 40000 τετραγωνικών μέτρων 
και έχει συμμετοχή 1300 και πλέον εκθετών από 30 χώρες.
Πληροφορίες:Egypt Expo & Convention Authority (EECA)
Τηλ. 202-24032968, 202-22607539, Φαξ. 202-2607845, 202-2607848, 202-
22607821, E-mail:info@cairofair.com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου 19-29 Μαρτίου 2013

 
Η 2η Έκθεση Τουρισμού Ποσειδώνια και συναφές συνέδριο (2nd Posidonia 
Sea Tourism Forum) θα οργανωθεί στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο στο 
Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα στις 28 και 29 Μαϊου 2013.  
Η όλη διοργάνωση επικεντρώνεται στο θαλάσσιο τουρισμό της Ανατολι-
κής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Πληροφορίες: Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.
4-6 Οδός Ευπλίας, 185-37 Πειραιάς Ελλάδα, Τηλ. 0030-2104283608, Φαξ 
0030-210-4283610, E-mail:seatourism@posidonia-events.com, 
http://www.PosidoniaSeaTourism.com

Η 2η Έκθεση Ποσειδώνια στην Αθήνα 28-29 Μαϊου 2013

 
Η πρώτη Εμπορική ΄Εκθεση Φιλοξενίας της Κένυας Kenya Hospitality Trade Fair 
(KHTF) 2013 θα διοργανωθεί στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κενυάτα στη Ναϊ-
ρόμπι στις 11-13 Ιουλίου 2013.
Η έκθεση απευθύνεται στους επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής ανάπτυξης και 
τους προμηθευτές  υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας για τη ξενοδοχειακή 
βιομηχανία της Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της 
Ευρώπης.
∆ιεύθυνση διοργανωτών:
Slujan Events Ltd 03 Ring Road Parklands, P.O. Box 13973-00800 Nairobi 
Kenya, Tel. 254-20-2671625, E-mail:info@slujan –events.com, http://www.
slujan-events.com

Εμπορική Έκθεση Φιλοξενίας 
στην Κένυα τον Ιούλιο 2013

Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Ιατρικών Οργάνων και εξοπλισμού ROMMEDICA 2013 και η 
∆ιεθνής΄Εκθεση Τεχνολογιών Περιβαλλοντικής Προστασίας, Εξοπλισμού, ανακύ-
κλωσης και Υπαλλακτικής Ενέργειας, ROMENVIROTEC 2013 θα γίνουν στις 9-12 
Απριλίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο ROMEXPO στο Βουκουρέστι.
Πληροφορίες: Mrs Luiza Catrina – Project Coordinator
Tel. 40-758053134, Fax. 40-21-2077070, E-mail:romenvirotec@romexpo.ro, http://
www.romenvirotec.ro

∆ιεθνείς Εκθέσεις στη Ρουμανία τον Απρίλιο του 2013

Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Μεταλλείων και Εμπορίου της Ισλαμικής ∆ημο-
κρατίας του Ιράν σε συνεργασία με το Ισλαμικό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
του Εμπορίου και την Εταιρεία ∆ιεθνών Εκθέσεων του Ιράν διοργανώνουν 
τη 14η εμπορική έκθεση των Κρατών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας στις 28η Οκτωβρίου, με 1η Νοεμβρίου του 2013 στο Μόνιμο 
Εκθεσιακό Κέντρο της Τεχεράνης.
Η έκθεση λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και ανάπτυξης συνεργασίας 
των επιχειρηματιών της περιοχής.
Λεπτομέρειες από τους οργανωτές στη διεύθυνση:
Iran International Exhibitions Co. (IIEC)
Tehran Permanent Fairground, Shahid, Chamran Highway P.O. Box 19395, 
Tehran, Islamic Republic of Iran, Tel. 9821-2266-2829, Fax. 9821-2266-
2097, 
E-mail:office@iranfair.com, http://www.iranfair.com

14η Εμπορική Έκθεση στην Τεχεράνη
 28 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου 2013

Η 30η ∆ιεθνής ΄Εκθεση δομικών υλικών, μονωτικών, κουφωμάτων, ειδών υγιει-
νής, μπάνιου, προκατασκευών και τεχνολογίας INFACOMA 2013 θα οργανωθεί 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 21-24 Φεβρουαρίου 2013.
Η Έκθεση απευθύνεται σε κατασκευαστικές ή/και τεχνικές εταιρείες, καθώς και 
επιχειρήσεις δομικών υλικών, μονωτικών, κουφωμάτων, ειδών μπάνιου, προκα-
τασκευών και τεχνολογίας.  Περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της έκ-
θεσης (URL:http//www.helexpo.gr/default.aspx?lang-el-GR&loc=1 &page=2401.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας δυνητικών αγορα-
στών (Hosted Buyers Program), δίδεται η ευκαιρία σε επιλεγμένους εμπορικούς 
επισκέπτες από το εξωτερικό να πραγματοποιήσουν με ελάχιστο ή μηδενικό κό-
στος μετακίνησης και διαμονής επιχειρηματικές συνεργασίες με τις ελληνικές επι-
χειρήσεις.
Πληροφορίες από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλη-
νικής Πρεσβείας στη Λευκωσία στην διεύθυνση:
Κυριάκου Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Τηλ. 22-672219, Φαξ. 22-672703, 
Ε-mail:greekcom@mtnmail.com.cy, economy-nicosia@mfa.gr

∆ιεθνής ‘Εκθεση INFACOMA στη Θεσσαλονίκη 
21-24 Φεβρουαρίου 2013

Η Αιγυπτιακή εταιρεία ‘’Nile Auto for Manufacturing & Repair of Automobiles’’ ζητά 
εταίρο ή εταίρους επενδυτές για να υποβάλει προσφορές για ανάπτυξη και διαχεί-
ριση προσφερόμενων περιοχών για εγκαταστάσεις παραγωγής και διάθεσης εξαρ-
τημάτων αυτοκινήτων.  Οι περιοχές βρίσκονται στην Αμερία της Αλεξάνδρειας και 
την Αμπασίγια του Καϊρου.
Ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Manal 
Abdel Tawab, Πρώτο Εμπορικό Γραμματέα επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος 
της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Λευκωσία, Τηλ. 22449266, Φαξ. 22-449267, 
E-mail:egembco@cytanet.com.cy  ή απευθείας στην ίδια την Αιγυπτιακή εταιρεία 
στη διεύθυνση 2261@yahoo.com/nileauto@nileauto.com

Αιγυπτιακή Εταιρεία ζητά συνέταιρο 
επενδυτή για υποβολή προσφοράς

Στις 7-10 Φεβρουαρίου 2013, θα διοργανωθεί από τη HELEXPO, στη Θεσσαλο-
νίκη η έκθεση ZOOTECHNIA 2013 η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις δραστη-
ριοποιούμενες στο χώρο των μηχανημάτων και των εφοδίων κτηνοτροφίας και 
έχει ως στόχο την ενημέρωση και προβολή όλων των σημαντικών ειδών παρα-
γωγικών ζώων, μηχανημάτων, υπηρεσιών και ερευνών, καθώς και τη διευκόλυν-
ση των συναφών επιχειρηματικών συναλλαγών.  Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα της έκθεσης (URL:http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-
GR&loc=1&page=2346).
Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών (Hosted 
Buyers Program), δίδεται η ευκαιρία σε επιλεγμένους εμπορικούς επισκέπτες από 
το εξωτερικό να πραγματοποιήσουν με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος μετακίνησης 
και διαμονής επιχειρηματικές συνεργασίες με τις ελληνικές επιχειρήσεις.

8η ZOOTECHNIA 2013: ∆ιεθνής ΄Εκθεση μηχανημάτων και εφοδίων 
ζωοτεχνίας (∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 7-10.02.2013)

Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ∆ιοί-
κηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε να παραχωρήσει 
6 υποτροφίες σε στελέχη ιδιωτικών οργανισμών μελών του ΚΕΒΕ τα οποία θα γίνουν 
δεκτά στο Πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2013.  Θα παραχωρηθούν τρεις υποτροφίες 
ύψους μέχρι €5.125 και τρεις ύψους μέχρι €3.417.
Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για ολόκληρη τη διάρκεια του Προγράμματος MBA 
είναι €10,250.
Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
των εργαζομένων επαγγελματιών. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο χρόνια με 
μαθήματα που προσφέρονται κατά τις βραδινές ώρες 18:00-22:00. Το επαγγελματικό 
Πρόγραμμα MBA προσφέρεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Τα κριτήρια εισδοχής στο Πρόγραμμα MBA είναι:
- Πρώτο πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα
- Καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματικής πείρας
- 2 (δύο) συστατικές επιστολές
- Καλή γνώση της γλώσσας παρακολούθησης των μαθημάτων
Για καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επαγγελματιών και φοιτητών για το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, έχει προγραμματιστεί συνάντηση γνωριμίας στις 20 Μαρτίου 2013 στις 17:00-
19:00 στο κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».  Πληροφορίες 
επίσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνούν 
στο τηλ. 22893600 ή να αποστείλετε e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση mba@ucy.ac.cy .

Υποτροφίες MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε έξι 
στελέχη  επιχειρήσεων μελών του ΚΕΒΕ
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Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται, αν και 

εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 

2013 να συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση ‘’PROWEIN’’ στο Ντίσελντορφ 

της Γερμανίας που θα γίνει στις 24 με 26 Μαρτίου 2013 και στην Έκθεση 

HOTEL UND GAST που θα γίνει στην Αυστρία από τις 7 μέχρι τις 9 Απριλί-

ου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή να αποτείνονται στο Υπουργείο για 

πληροφορίες για τα έγγραφα και τις άλλες λεπτομέρειες που απαιτούνται.

Υπενθυμίζεται ότι για όλες  τις εκθέσεις του 2013, στις οποίες το Υπουρ-

γείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής ενί-

σχυσης με βάση τον κανόνα De Minimis που παραχωρείται για έξοδα 

συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, απο-

στολή εκθεμάτων κ.λ.π.) θα παραχωρείται επίσης και οικονομική ενίσχυ-

ση που αφορά τα υπόλοιπα έξοδα (ξενοδοχείο, εισιτήριο, διαφημιστικό 

υλικό), σε όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και  

εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι  

της Συνθήκης (ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι-

έργειας.  Η χορηγία αυτή ανέρχεται σε 

•  50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις 

μέρες της  έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως.

•  50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για 

ένα άτομο.

•  Μέχρι €1,200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, 

brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως

Συμμετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις σε Αυστρία
 και Γερμανία το 2013

Η Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων SIDCON Consulting Company με έδρα την 

πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο ειδικεύεται στην προσφορά αναλυτικών πλη-

ροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

ή προγραμματίζουν επενδύσεις και δραστηριοποίηση στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία η οποία ασχολείται με δραστηριότητες συμβουλευτι-

κών υπηρεσιών από το 2002  προσφέρει πληροφόρηση για αναλύσεις αγοράς, 

καταλόγους επιχειρήσεων και κλάδων δραστηριότητας της χώρας, διαδικασίες 

νέων εταιρειών κλπ.

Στους πελάτες της SIDCON περιλαμβάνονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί στην Ουκρανία, μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, ξένες αποστολές 

και Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

∆ιεύθυνση:

Mr Yurri Kogut, Director General

LLC Consulting Company SIDCON

03115, Ukraine, Kyiv, 121-B, Peremogy Avenue of  224, Tel. 38-044-2202982, 

Fax. 38-044-2202978, E-mail:office@sidcom.com.ua, http://www.sidcon.com.ua

Για Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
 για επενδύσεις στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο της Ινδίας για την Εξαγωγή Προϊόντων από δέρμα με έγκριση του Τμή-
ματος Εμπορίου του Ινδικού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνει στις 1 
και 2 Φεβρουαρίου 2013 συνάντηση Ινδών πωλητών και ξένων αγοραστών δερματίνων 
ειδών (Buyer –Seller Meet BSM) στο ξενοδοχείο Hotel Le Royal Meridien. Στη συνάντη-
ση θα συμμετέχουν οι 30 Μεγαλύτεροι κατασκευαστές/εξαγωγείς δερμάτινων ειδών από 
ολόκληρη την Ινδία οι οποίοι θα εκθέσουν τα τελευταία μοντέλα δερμάτινων ειδών ένδυ-
σης και υπόδησης.
Ο τομέας δέρματος της Ινδίας εκτιμάται σε συνολική αξία 7.5 δις δολάρια, απασχολεί 

2.5 εκατομμύρια εργοδοτούμενους και οι εξαγωγές του την τελευταία διετία ανήλθαν συ-
νολικά σε 4.86 δις δολάρια.
Οι διοργανωτές της συνάντησης θα χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή ξένων αγορα-

στών με την κάλυψη του αεροπορικού εισιτηρίου, τη διαμονή δύο ημερών σε ξενοδοχείο 
αστέρων και παραλαβή και συνοδεία στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη και αναχώρηση.
Η συνάντηση προσφέρεται για εγκαθίδρυση συνεργασιών και για εξέταση κοινοπρα-

κτικών προοπτικών.
Πληροφορίες: από την Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία, 
E-mail:hciadmin@cytanet.com.cy

Στην Ινδία μεταξύ 1-2  Φεβρουαρίου 2013

Συνάντηση κατασκευαστών 
αγοραστών δερμάτινων ειδών

Το Εμπορικό Επιχειρηματικό και  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Μάλ-
τας μας πληροφορεί ότι μέλος του ενδιαφέρεται για συνεργασία 
με προμηθευτές μηχανημάτων αυτόματου καθαρισμού ταπήτων 
(automatic carpet cleaning machinery).
Περισσότερες πληροφορίες:
Ms Diane Seychell, Executive - Internationalisation
THE MALΤA CHAMBER OF COMMERCE, 
ENTERPRISE AND INDUSTRY
The Exchange Building, Republic Street, Valletta VLT 1117, Malta, 
Tel. 356-21233873, http://www.maltachamber.org.mt, 
E-mail:seychell@maltachamber.org.mt

Ενδιαφέρον για συνεργασία 
από επιχειρηματία της Μάλτας

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

΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων
 και ΄Εργων στο Μουμπάϊ  της Ινδίας 

14-16 Μαρτίου 2013

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου διοργανώνει στις 19 με 21 Μαρτί-
ου 2013 στην Κίνα τη ∆ιεθνή ΄Εκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
και Eξαρτημάτων (Electronica China & Productonica China 2013). Η έκθεση 
θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο New International Expo Centre στη Σάγκαη 
και αναμένεται αύξημένη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών.  Στην προη-
γούμενη διοργάνωση σημειώθηκε αύξηση 15% με σύνολο 41847 επισκέ-
πτες και αύξηση 38% με σύνολο 664 εκθετών.  Λεπτομέρειες για την έκθεση 
στην ιστοσελίδα http://www.electronicachina.com.
Πληροφορίες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονά-
χου για την Ελλάδα και την Κύπρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Αθήνα 
0030-2106419000 & 038.

Έκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
στη Σαγκάη της Κίνας 19-21/3/2013

Γερμανική εταιρεία η οποία εδρεύει στο Βερολίνο και προτίθεται να επε-
κταθεί μέσα στο 2013 σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με επενδύσεις στην 
ανάπτυξη ομάδας διανομής & εξυπηρέτησης και ανάπτυξη κέντρου 
Logistics αναζητεί συνεργάτες. που δραστηριοποιούνται στη διανομή/
πώληση επωνυμιών brands στον τομέα της βιομηχανίας αλκοολούχων 
ποτών ή/και καπνοβιομηχανίας.
∆ιεύθυνση:
XEO Int. Ltd., Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany
Ms Carina Hengstmann cherry@xeocigs.com
Mr Tim Feike tim@xeocigs.com
Tel: +49-(0)30-344 08 15 08 Fax: +49-(0)30-344 08 15 09

Γερμανική Εταιρεία ζητά συνεργάτη 
για δραστηριοποίηση στην Κύπρο
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ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (E.F.A.W.) 
Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρή-
σεις και οργανισμούς που τους έχουν ανα-
τεθεί καθήκοντα ως πρώτοι βοηθοί καθώς 
και σ’ άλλα αρμόδια πρόσωπα πρώτων βο-
ηθειών.  Θα διδάξουν Εκπαιδευτές του Συν-
δέσμου και Τάγματος Αγ. Ιωάννη.
Το πρόγραμμα αυτό θα διεξαχθεί στο ΕΒΕ 
Λεμεσού στη Λεμεσό στις 6 Φεβρουαρίου 
2013 και στο Ξενοδοχείο The Classic στη 
Λευκωσία στις 27 Φεβρουαρίου 2013.  

INCOTERMS 2010 AND TRANSPORT 
DOCUMENTATION: 10 EASY STEPS TO 
DISCREPANCY – FREE DOCUMENTS 
Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να 
μάθουν για τα ΙNCOTERMS 2010, τις εμπορι-
κές πιστώσεις και τα φορτωτικά έγγραφα. θα 
διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος 
Νικηφόρος ∆ιονυσίου.
Το πρόγραμμα αυτό θα διεξαχθεί στη Λευ-
κωσία στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN, στις 26 
Φεβρουαρίου 2013.

ΠΩΣ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Απευθύνεται σε όλα τα ηγετικά στελέχη των 
επιχειρήσεων που έχουν ως ρόλο να συμ-
βάλουν τα μέγιστα για την εξυγίανση των 
καταστάσεων κρίσης. θα διδάξει ο εμπειρο-
γνώμονας  Elie Wakil.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο ΕΒΕ Λε-

μεσού στις 6 Μαρτίου και στο Ξενοδοχείο 
HILTON στη Λευκωσία στις 7 Μαρτίου 2013.
  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους 
επαγγελματίες, γενικούς διευθυντές, διευθυ-
ντές τμημάτων, βοηθούς διευθυντές, τμη-
ματάρχες οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν 
τις γνώσεις τους σε θέματα Λογιστικής.  Στο 
επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο θα διδάξει ο 
κύπριος εμπειρογνώμονας Χρίστος Ιωάν-
νου.  Θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 
CLEOPATRA στη Λευκωσία, στις 13 Μαρτί-
ου 2013.

ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς ∆ιευ-
θυντές, ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές επι-
χειρήσεων, ∆ιευθυντές, Ανώτερα Στελέχη , 
Υπεύθυνους Λογιστηρίων και Λειτουργούς 
Τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών 
που έχουν σχέση με τα εργατικά θέματα 
στις επιχειρήσεις τους.  Θα διδάξουν οι κύ-
ριοι Αιμίλιος Μιχαήλ και Μιχάλης Θεοδότου.  
Θα πραγματοποιηθεί  στο ΕΒΕ Λεμεσού στις 
14 Μαρτίου 2013 και στο Ξενοδοχείο Hilton 
Park στη Λευκωσία στις 21 Μαρτίου 2013.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύ-
νεται σε ∆ιευθυντές και γενικά σε Υπεύθυ-
νους Αποθηκών που έχουν την ευθύνη του 

χώρου και των εργαζομένων στο χώρο αυ-
τό. Θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας 
∆ρ. Γιάννης Φεσάς.  Θα διεξαχθεί στο Ξενο-
δοχείο THE CLASSIC στη Λευκωσία στις 28 
Μαρτίου 2013.

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς ∆ιευθυ-
ντές, ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές τμημά-
των και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό 
επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν 
υπεύθυνη θέση στα θέματα διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού των τμημάτων τους.  
Θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα 
διδάξει ο ξένος εμπειρογνώμονας Elie Wakil 
θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕ Πάφου στη 
Πάφο, στις 4 Απριλίου 2013.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΩ-ΛΥΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκο-
νται μεταξύ άλλων πρακτικές εφαρμογές 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των παρα-
πόνων και χειρισμών αντιρρήσεων. Η προ-
σπάθεια αυτή πηγάζει από την πραγματική 
ανάγκη για εκπαίδευση σε στρατηγικές πώ-
λησης αλλά και εξυπηρέτησης πελατών που 
θα ενδυναμώσουν το ολικό προϊόν μιας 
εταιρείας. Απευθύνεται σε στελέχη των τμη-
μάτων Μάρκετινγκ, πωλήσεων καθώς και 
τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών επιχειρή-
σεων και οργανισμών.  Θα διδάξει ο Κύπρι-
ος εμπειρογνώμονας Μιχάλης Βιράρτη.  Θα 
διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο HILTON στη Λευ-
κωσία στις 9 Απριλίου 2013.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς 
∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Στελέχη των 
Τμημάτων Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυ-
πηρέτησης Πελατών, Πληροφορικής και 
Στρατηγικού Προγραμματισμού θα διδάξει 
ο  εμπειρογνώμονας Μιχάλης Μαϊμάρης. 
Θα διεξαχθεί στο ΕΒΕ Αμμοχώστου στο Πα-
ραλίμνι στις 16 Απριλίου 2013 και στο Ξε-
νοδοχείο HOLIDAY INN στη Λευκωσία στις 
25 Απριλίου 2013.

∆ΕΙΧΝΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΩΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιαιτέρες 
γραμματείς ή άτομα που είναι γραμματείς 
ή που εκτελούν χρέη γραμματέα από κά-
θε επιχείρηση ή οργανισμό.  Θα διδάξει η 
Κύπρια εμπειρογνώμονας Μιράντα Σιδερά.  
Θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη 
Λευκωσία στις 18 Απριλίου 2013.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, 
υπεύθυνους συντήρησης, υπεύθυνους πα-
ραγωγής, επόπτες γραμμών παραγωγής 
και υπεύθυνους συστημάτων διαχείρισης.
Στο εν λόγω σεμινάριο θα διδάξει ο Κύπρι-
ος εμπειρογνώμονας κος Κυριάκος Ματεϊ-
δης.
Το σεμινάριο αυτό θα διεξαχθεί στο ΕΒΕ Λε-
μεσού στη Λεμεσό στις 18 Απριλίου 2013 
και στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκω-
σία στις 23 Απριλίου 2013.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Απευθύνεται σε Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευ-
θυντές και Υπεύθυνους Πωλήσεων / Μάρ-
κετινγκ και γενικά σε Ανώτερα Στελέχη 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών που έχουν 
σχέση με τις πωλήσεις και το Μάρκετινγκ. 
θα διδάξει ο εμπειρογνώμονας Ιωάννης 
Τσιρόπουλος.  Θα διεξαχθεί στο Ξενοδο-
χείο THE CLASSIC στη Λευκωσία στις 11 Ιου-

νίου 2013. 

RUNNING A FAMILY BUISENSS IN TIMES 
OF AUSTERITY
Aπευθύνεται σε Ιδιοκτήτες / ∆ιευθυντές οι-
κογενειακών επιχειρήσεων και γενικά σε 
Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που εργά-
ζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις. θα δι-
δάξει ο Άγγλος εμπειρογνώμονας Dr. Paul 
Thomas.
Θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο HILTON PARK 
στη Λευκωσία στις 13 Φεβρουαρίου 2013.

INNOVATIVE E-COMMERCE AND ONLINE 
MARKETING SOLUTIONS FOR THE 
CYPRUS TOURISM
Το στρατηγικό αυτό επιμορφωτικό πρό-
γραμμα είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει 
τους προερχόμενους από τον κλάδο των 
τουριστικών επιχειρήσεων πώς να χαρά-
ξουν μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων την 
στρατηγική των επιχειρήσεων τους σε σχέση 
με τα ηλεκτρονικά συστήματα προώθησης 
και προβολής των υπηρεσιών τους αξιοποι-
ώντας πλήρως τις τεράστιες προοπτικές και 
δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμο-
γές του E-Marketing και E-Commerce.  Το 
πρόγραμμα δεν είναι τεχνικής φύσης και 
δεν απαιτεί τεχνικές και εξειδικευμένες γνώ-
σεις. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, 
Γενικούς ∆ιευθυντές, και Υποδιευθυντές 
Τμημάτων Πληροφορικής Μάρκετινγκ, και 
στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικών επι-
χειρήσεων. Θα διδάξει ο Ελληνοαμερικανός 
εμπειρογνώμονας Philip Ammerman.  
Θα διεξαχθεί στην Πάφο στο Ξενοδοχείο 
KEFALOS, στις 5 Απριλίου 2013.

A RADICAL LOW COST APPROACH TO 
GROWING YOUR BUSINESS
Aπευθύνεται σε Ιδιοκτήτες/∆ιευθυντές, ∆ι-
ευθυντές Προσωπικού, ∆ιευθυντές Τμημά-
των και γενικά σε Ανώτερα Στελέχη Μικρών 
Επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέ-
ματα στρατηγικού προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης. Θα διδάξει ο Άγγλος εμπειρο-
γνώμονας Dr. Paul Thomas.   Θα διεξαχθεί 
στο ΕΒΕ Λάρνακας στη Λάρνακα στις 26 
Απριλίου 2013.

IDENTIFYING AND IMPLEMENTING A 
COSTOMER STRATEGY AS A DRIVER OF 
BUISENSS EXCELLENCE
Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες οργανι-
σμών / επιχειρήσεων που θέλουν να προσ-
διορίσουν στρατηγική ανάπτυξης και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικό πρόγραμμα 
πελατοκεντρικής πολιτικής ως οδηγό επιχει-
ρηματικής αρίστευσης.
Απευθύνεται σε ∆ιευθυντικά και Ανώτερα 
Στελέχη καθώς και σε επιστημονικό προ-
σωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών που 
έχουν ευθύνη για θέματα Στρατηγικής, Πω-
λήσεων, Μάρκετινγκ και Προσωπικού.
Θα διδάξουν οι εμπειρογνώμονες Elie Wakil 
& Ανδρέας Χριστόπουλος.
Θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο HILTON στη 
Λευκωσία στις 22 Μαϊου.

INNOVATIVE E-COMMERCE AND ONLINE 
MARKETINGK SOLUTIONS FOR SMALL 
BUISENSSES IN CYPRUS
Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς ∆ιευ-
θυντές και Υποδιευθυντές Τμημάτων Πλη-
ροφορικής, Μάρκετινγκ και στρατηγικού 
σχεδιασμού μικρών επιχειρήσεων. 
Θα διδάξει ο Ελληνοαμερικανός εμπειρο-
γνώμονας Philip Ammerman.
Θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο HILTON PARK 
στη Λευκωσία στις 4 Ιουνίου 2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι να αποτείνονται στο Τμήμα Εκπαί-
δευσης και Ανάπτυξης του ΚΕΒΕ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

1. Analiza, The 12th International exhibition for technologies & 
equipment for Industrial Laboratories, April 30- May 2, 2013 Tel-Aviv 
Fairgrounds Η έκθεση φιλοξενεί εταιρείες ττου ασχολούνται με εξοπλι-
σμό για εργαστήρια, διαγνωστικό εξοπλισμό και όργανα για αναλύσεις, 
συσκευές και όργανα για την επιστήμη και τη βιομηχανία, καθώς και 
τον εξοπλισμό και όργανα για τη βιοτεχνολογία rhttp://www,stier,co,il/
enalish/fair analiza.htm).

2. Israchem, The 13th International exhibition for Chemical and Process 
Industries, April 30- May 2, 2013 Tel-Aviv Fairgrounds Η έκθεση φι-
λοξενεί εταιρείες που ασχολούνται με πετροχημικά και φαρμακευτικά 
προϊόντα, πλαστικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά, ανόργανα άλατα, λι-
πάσματα, προϊόντα βιοτεχνολογίας και χρώματα (http://www.3tierxo,il/
enqlish/faiU9rachem.htm).

3. SafeWork, The Exhibition for Occupational Safety & Industrial Hygiene, 
April 30- May 2, 2013 Tel-Aviv Fairgrounds Η έκθεση φιλοξενεί εταιρεί-
ες που ασχολούνται με εξοπλισμό και προϊόντα ασφάλειας στις βιομη-
χανίες, εξοπλισμό και συστήματα πυροπροστασίας, εξοπλισμό πρώτων 
βοηθειών και εξοπλισμό προστασίας από μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες 
(http://www.stier.co.il/english/fair safe.htm).

4. Maintenance, The Exhibition for Industrial & Facility Maintenance, 
April 30-May 2, 2013 Tel-Aviv Fairgrounds Η έκθεση φιλοξενεί εταιρεί-
ες που ασχολούνται με τη συντήρηση υποδομών, την περιβαλλοντική 
και ενεργειακή διαχείριση, την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, τη 
μόνωση κτηρίων, την αυτοματοποίηση σε σχέση με τη μεταφορά αντι-
κειμένων και τα βιομηχανικά λογισμικά (http://www.stier.co,il/english/
fair maintenance.htm). Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις Analiza, Israchem,    
SafeWork και Maintenance διοργανώνονται την ίδια περίοδο.

5. Technocar 2013, The professional exhibition for fleet vehicles, 
carriage and haulage, spare parts and garage equipment, May 21 - 
22 2013, The Israel Trade Fair Center Σε αυτή παρουσιάζονται εξαρ-
τήματα και αξεσουάρ αυτοκινήτων, προϊόντα συντήρησης και 
επισκευής οχημάτων, κράνη και εξοπλισμό, (http;//www.fairs,co.il/
index,Dhp?dir=site&Daae=event8)

6. Architect Exhibition, May 21-23 2013, The Israel Trade Fair Center Η έκ-
θεση φιλοξενεί εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, 
ανακαίνισης και εσωτερικού σχεδιασμού. Η εταιρεία που διοργανώνει 
την έκθεση δεν μπορούσε να μας δώσει περαιτέρω ενημέρωση για το 
κόστος συμμετοχής και τα στατιστικά των επισκεπτών της έκθεσης, αλ-
λά εάν υπάρχει ενδιαφέρον θα το διερευνήσουμε περαιτέρω.

Eκθέσεις στο Ισραήλ
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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 ενημέ-
ρωση 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 περισσό-
τερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσε-
ων 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 Domestic tensions show no sign of abating.

Egypt The risk outlook deteriorates following the proposal of a new constitution.

Iran The risk outlook remains weak amid international sanctions.

Iraq On-going security issues continue to undermine the risk outlook.

Israel The economy slows as political risk increases.

Jordan D&B has downgraded Jordan's county risk rating amid continuing political and social tensions.

Kuwait The December general election does little to ease political tensions.

Lebanon Political, security and economic tensions threaten the risk outlook.

Oman Stability is boosted by elections as well as a rise in security expenditure.

Qatar Delays over the infrastructure programme tendering process create uncertainty.

Saudi Arabia Political stability and jobs remain key concerns.

Syria The outlook remains bleak amid the ongoing civil war.

UAE Attempts to control mortgage lending are set to impact negatively on house prices.

Yemen Assassinations and attacks on crucial infrastructure maintain pressure on the risk outlook.

Asia Pacific
Australia Survey results suggest business executives have been caught out by a wave of consumer pessimism.

China Domestic demand is stabilising, but credit risks are due to rise.

Hong Kong Q3 growth exceeds markets expectations but does not appear sustainable.

India Domestic demand weakens amid price pressures, high interest rates and political dysfunction.

Japan The risk outlook is on a deteriorating trend.

Korea (South)  The economic outlook remains bearish despite improvement in exports.

Malaysia Strong domestic consumption and investment shield the economy from the global slowdown.

New Zealand A decline in export prices instigates a deteriorating outlook.

Pakistan Political and economic risks will remain very high in 2013.

Philippines Domestic consumption and investment drives growth.

Singapore The economy records it lowest growth since 2009.

Thailand Exports recover and domestic demand remains robust.

Taiwan Exports improve but consumer sentiment remains weak.

Africa
Algeria Internal political struggles within the elite undermine the risk outlook.

Libya The security situation remains extremely volatile.

Mauritius The 2013 budget is an ambitious mix aimed at boosting growth.

Morocco Persistent weakness in Europe looks set to impact growth.

South Africa Zuma's re-election as ANC leader promotes political and commercial stability.

Kenya The possibility of a further key policy rate cut increases FX rate risk.

Tunisia Clashes in Siliana highlight regional economic imbalances.

The Americas
Argentina Commercial costs rise as inflationary pressures grow.

Brazil Rising levels of crime remain a major concern.

Canada A softening housing market and struggling exports weaken the economy.

Chile The central bank maintains its benchmark interest rate.

Cuba Hurricane Sandy devastates key sectors and impacts economic growth.

Mexico New president vows to increase competition in the business sector.

USA Politicised fiscal policy could restrict economic growth.
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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

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσί-
ας στα πλαίσια του προγράμματος για 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊό-
ντος της πρωτεύουσας διοργάνωσε 
για πρώτη φορά διήμερο Χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων σε συνεργασία 
με το ∆ήμο Λευκωσίας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 

στις 14 και 15 ∆εκεμβρίου στην πα-
λιά πόλη της Λευκωσίας, στο χώρο της 
πλατείας Φανερωμένης.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 
14 ∆εκεμβρίου διοργανώθηκε Street 
Party από τις 21.00 μέχρι τις 00.00 το 
βράδυ. Το Σάββατο 15 ∆εκεμβρίου, 
από τις 11:00 μέχρι τις 18:00 πραγμα-
τοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή, 
στην οποία παραδοσιακοί και μοντέρ-

νοι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα έργα τους 
επί τόπου. Επίσης, στη γιορτή υπήρχε 
έκθεση βιβλίου, παραδοσιακά γλυκά, 
βότανα και τσάγια, χριστουγεννιάτικα 
μπισκότα και λουλούδια για τους επι-
σκέπτες. Ακόμα, υπήρχαν χορωδίες και 
DJ καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής.

Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής Πε-
ριφέρειας Λευκωσίας, στέφθηκαν με 
επιτυχία, αφού η συμμετοχή του κό-
σμου και στις δύο μέρες ήταν αθρόα.
Τις εκδηλώσεις στήριξαν ο ΚΟΤ και η 

Τράπεζα Κύπρου.

Με πολλές εκδηλώσεις υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα η Λευκωσία
Με απόλυτη επιτυχία το Street Party και η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Στα πλαίσια της στοχευμένης κοινωνικής του προσφο-
ράς, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας παρέδωσε στους Μητροπολίτες Κυρηνεί-
ας κ.κ. Χρυστόστομο και Ταμασσού και Ορεινής κ.κ. Ησαϊα 
ποσότητες τροφίμων και ρουχισμού για διανομή σε μέλη 
των Μητροπόλεων τους, τα οποία έχουν πληγεί από την 
οικονομική κρίση. 
Τα Τρόφιμα και ο Ρουχισμός προσφέρθηκαν ή αγορά-

στηκαν με εισφορές από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΒΕ Λευκωσίας και άλλους. 
Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες ευχαρίστησαν για την 

προσφορά, η οποία ενισχύει το δικό τους έργο στην πε-
ρίοδο των εορτών και ευχήθηκαν το θεάρεστο αυτό έρ-
γο του ΕΒΕ Λευκωσίας να βρει μιμητές και προσεύχονται, 
όπως είπαν, για ταχεία έξοδο από την κρίση για το καλό 
όλου του λαού. 

Παρέδωσε το ΕΒΕΛ στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του

Τρόφιμα και ρουχισμός στις Μητροπόλεις Κυρηνείας, Ταμασού και Ορεινής 

Ο Γ. Λιλλήκας παρουσίασε τις προτάσεις του στο ΕΒΕ Λευκωσίας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δη-

μόσια συζήτηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με 
ομιλητή τον υποψήφιο Πρόεδρο της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας κ. Γιώργο Λιλλήκα. 
Η δημόσια συζήτηση με τον κ. Λιλλήκα 
εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια 
του ΕΒΕΛ για ενημέρωση των μελών του 
για τις θέσεις των υποψηφίων Προέδρων 
της ∆ημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό θα 
ακολουθήσουν παρόμοιες εκδηλώσεις 
και με άλλους υποψήφιους.
Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, αφού 
ευχαρίστησε τον κ. Λιλλήκα για την πα-
ρουσία του, ανέφερε ότι τα μέλη του ΕΒΕ 
Λευκωσίας απαιτούν ξεκάθαρες τοποθε-
τήσεις για το πώς θα βαδίσει η οικονομία 
το 2013 και μετά. Ακόμα, πρόσθεσε ότι 
τα μέλη του ΕΒΕΛ θέλουν να ξέρουν την 
επόμενη μέρα του Μνημονίου και των 

μέτρων που το συνοδεύουν.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος για την Προε-

δρία της ∆ημοκρατίας εξέφρασε την ανη-

συχία του για το γεγονός ότι ακόμη και 
σήμερα οι όροι του μνημονίου δεν είναι 
γνωστοί και πιθανόν με το μνημόνιο να 

εγείρονται θέματα κρατικής κυριαρχίας.
Αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίη-

ση των τραπεζών, ο κ. Λιλλήκας είπε ότι 
πρέπει να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες 
για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
από ξένα ιδιωτικά κεφάλαια και αν αυτό 
δεν επιτύχει, τότε να στραφούμε στον ευ-
ρωπαϊκό μηχανισμό.
Για το θέμα της ΑΟΖ επανέφερε το θέ-

μα της άμεσης αξιοποίησης του οικοπέ-
δου 12 με την έκδοση ομολόγων από 
κρατική εταιρεία που θα διέπεται από νό-
μο. Τέλος, ο κ. Λιλλήκας αναφέρθηκε και 
στο θέμα του καζίνο, λέγοντας ότι εντός 
του 2013 θα πρέπει να προχωρήσει ο 
σχετικός διαγωνισμός, αφού οι μελέ-
τες που έγιναν από το 2006 έμειναν στα 
συρτάρια. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον 
κ. Λιλλήκα.

Ενημέρωση για τα θέματα φυσικού αερίου είχε στις 16 
Ιανουαρίου 2013 η Επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκω-
σίας.  Η ενημέρωση έγινε από τον καθηγητή Μιχάλη Οικο-
νομίδη, καθηγητή χημικής και βιομοριακής μηχανικής στο 
πανεπιστήμιο του Χιούστον στις ΗΠΑ και Επιμελητή/Εκδό-
τη του Energy Tribune και συγγραφέα αρκετών βιβλίων 
και σύμβουλο σε σημαντικούς οργανισμούς και κυβερ-
νήσεις παγκοσμίως. Ο κ. Οικονομίδης αναφέρθηκε στα 
θέματα διαχείρισης φυσικού αερίου, στους τρόπους αξι-

οποίησης, μεταφοράς και εκμετάλλευσης καθώς και  στις 
παγκόσμιες εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου. Έκα-
νε  ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα που αφορούν την Κύ-
προ αλλά και στη γεωπολιτική διάσταση του θέματος. Στη 
συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσί-
ας κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. 
Ντίνος Μιτσίδης, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας κ.κ. 
∆ήμος ∆ημοσθένους και Γιώργος Ψημολοφίτης και ο ∆ι-
ευθυντής Βιομηχανίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώνεται για θέματα Φυσικού Αερίου
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μικρά
Συνάντηση 
Προέδρου ΕΒΕΛ με 
πολιτικό διοικητή 
Βρετανικών Βάσεων
Στα πλαίσια των επαφών του 

ΕΒΕ Λεμεσού με φορείς και 

παράγοντες της πόλης και 

επαρχίας Λεμεσού, ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Φιλόκυπρος 

Ανδρέου είχε  συνάντηση με 

τον Πολιτικό ∆ιοικητή των 

Βρετανικών Βάσεων Κύπρο 

Ματθαίου.   

Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή 

απόψεων και εισηγήσεων για 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

όπως τα προβλήματα 

ανάπτυξης των κοινοτήτων που 

γειτνιάζουν με τις Βρετανικές 

Βάσεις και συζητήθηκε και η 

δυνατότητα πραγματοποίησης 

κοινών εκδηλώσεων, για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Εκ μέρους του ΕΒΕΛ, ο 

Πρόεδρος κ. Ανδρέου, ζήτησε, 

σε συνέχεια προηγούμενης 

επιστολής του για το ίδιο 

θέμα,  όπως σε περίπτωση 

πραγματοποίησης εντός των 

Βάσεων είτε στρατιωτικών 

ασκήσεων, είτε εργασιών 

που προκαλούν εκκωφαντικό 

θόρυβο, όπως κατεδαφίσεις 

με εκρηκτικά ή καταστροφές 

πυρομαχικών, να υπάρχει εκ 

των προτέρων ενημέρωση και 

του ΕΒΕΛ, για να ενημερώνονται 

έγκαιρα τα μέλη του και να 

αποφεύγεται η πρόκληση 

αχρείαστης ανησυχίας. Η 

πρόταση έγινε αποδεκτή 

και σχετική πληροφόρηση 

αποστέλλεται ήδη στο ΕΒΕΛ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 

να παραμείνουν σε επαφή 

με στόχο τη συνεχή 

αλληλοενημέρωση για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος.

Παρόν δήλωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Λεμεσού σε εκδήλωση για το Σχεδιασμό και την  Προ-
ώθηση Μεγάλων Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εκδήλωση 
αποτέλεσε πρωτοβουλία της πολυεθνικής εταιρείας Horwath 
HTL και του αρχιτεκτονικού γραφείου Armeftis & Associates, 
και είχε ως επίσημη προσκεκλημένη, και εισηγήτρια, τη διε-
θνώς διακεκριμένη αρχιτέκτονα κα Yasmine Mahmoudieh, 
η οποία έχει σχεδιάσει φημισμένα έργα, σημεία αναφοράς, 
σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

  Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φι-
λόκυπρος Ανδρέου,  ανέφερε ότι το Επιμελητήριο είναι ένας 
κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός οργανισμός και στηρίζει με όλες 
του τις δυνάμεις την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και 
ιδιαίτερα έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας, αναφέροντας 
τα παραδείγματα της μαρίνας και των προσπαθειών που κα-
ταβάλλονται για την δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στη 
Λεμεσό. 
Ο κ. Ανδρέου επισήμανε ότι οι επιπτώσεις από την οικονο-

μική κρίση έχουν καταστεί πλέον πολύ σοβαρές και στήριξε 
την θέση πως μόνο μέσα από σταθερή αναπτυξιακή πορεία 
μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή ύφεση. Τόνισε δε, ότι 
σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η ποιότητα, τόσο για τον 
τουρίστα όσο και για τον επενδυτή, δεδομένο που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό και την προώθηση 
μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων. Υπογράμμισε επιπλέον 
την άμεση σχέση της προβολής και προώθησης των έργων 
με τις ξένες επενδύσεις, κεφάλαιο το οποίο έχει διαχρονικά 
προτεραιότητα για την Κύπρο, έχοντας καταστεί όσο ποτέ 

άλλοτε αναγκαίο στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Ο κ. 
Ανδρέου ανέφερε πως σε αυτό τον τομέα, το Επιμελητήριο 
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες προς διάφορες κατευθύν-
σεις με τις ξένες αντιπροσωπείες που βρίσκονται στην Κύ-
προ, αλλά και μέσω των επιχειρηματικών αποστολών που 
έρχονται στη χώρα μας ή με δικές μας στο εξωτερικό. Κλεί-
νοντας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ συγχάρηκε τους διοργανωτές 
για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία και καλωσόρισε την κα 
Mahmoudieh. 
Ακολούθως έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, πρώ-

τα από την Yasmine Mahmoudieh που παρουσίασε στο κοι-
νό τις ιδέες της για τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων και 
ταυτόχρονα παρουσίασε πολλά από τα σημαντικά έργα τα 
οποία έχουν σχεδιαστεί από την ίδια. Εν συνεχεία ο Γιάννης 
Αρμεύτης ανέπτυξε την σημαντικότητα της αρχιτεκτονικής 
στον τομέα του τουρισμού, αναλύοντας τα πλεονεκτήμα-
τα που μπορούν να αποκομιστούν στους διάφορους κλά-
δους του τουρισμού. Τέλος, τον κύκλο των παρουσιάσεων 
ολοκλήρωσε ο Χρήστος Μιχαηλίδης εκ μέρους της  Horwath 
HTL επεξηγώντας  διάφορες μεθόδους που αφορούν την 
στρατηγική στην διαφήμιση και προώθηση των μεγάλων 
αναπτύξεων.           

Το ΕΒΕΛ σε εκδήλωση 
με τίτλο «Design and 
Marketing for large 
developments 
in tourism»
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Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 17 ∆εκεμβρίου 
2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου Αμ-
μοχώστου, στη ∆ερύνεια,  η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.
Η φετινή Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΑ, έγι-

νε χωρίς την παρουσία επισήμων προσκε-
κλημένων για να δοθεί χρόνος συζήτησης 
των σοβαρών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος.  Όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος εντός του 2013 θα δι-
οργανωθεί πανηγυρική εκδήλωση για τα 60 
χρονα του ΕΒΕΑ.  
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μιχαηλίδης 

ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα πε-
πραγμένα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για 
την περίοδο 2011/2012, η οποία στηρίζεται 
σε τρείς πυλώνες, την οικονομική κατάστα-
ση και τα προβλήματα των επιχειρήσεων, 
την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το εθνικό 
θέμα.
Αναλύοντας το πρώτο θέμα ο Πρόε-

δρος ανέφερε ότι η παρατεταμένη οικονο-
μική ύφεση, η αβεβαιότητα για το μέλλον 
της οικονομίας, επιδρούν αρνητικά στη ζή-
τηση αγαθών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα 
τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών 
των ΜΜΕ επιχειρήσεων. 
Η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία εί-

σπραξης, τα ψηλά επιτόκια και οι συνεχείς 
επιβαρύνσεις και η πίεση από τις τράπεζες 
οδηγούν τις ΜΜΕ σε απόγνωση.
Το Επιμελητήριο έκαμε πολλές προσπά-

θειες προς την κατεύθυνση της Κυβέρνησης, 

τη Βουλή και ιδιαίτερα προς τις τράπεζες για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων μας.  Τονίσα-
με ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν αντέχει άλλες 
φορολογίες ούτε μπορεί να επωμίζεται το 
κόστος της χρήσης και της τρύπας του δημό-
σιου ελλείμματος.
Στα θετικά της δύσκολης αυτής συγκυ-

ρίας καταγράφεται η ενθαρρυντική πορεία 
του τομέα του τουρισμού, για την περίοδο 
2011/12, όπου σημειώθηκαν θετικές επιδό-
σεις τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα.  
Θετική εικόνα παρουσιάζουν επίσης οι εξα-
γωγές προϊόντων και υπηρεσιών.
Στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο 
κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το Επιμελητήριο στη-
ρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρ-
θηκε σε μια σειρά από έργα και ενέργειες 
που προτείνει το ΕΒΕΑ όπως:
Τη δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας  •
Αμμοχώστου
Τη δημιουργία μαρίνας στην Αγία Νάπα  •
και τον Πρωταρά
Τη δημιουργία κέντρου πολυμέσων το  •
οποίο περιλαμβάνει και καζίνο

Την προβολή και ανάπτυξη του τουρι- •
σμού 
Την απάμβλυνση της εποχικότητας μέσω  •
της πρότασης του ΕΒΕΑ ‘’365 ημέρες του-
ρισμός’’
Tην κατασκευή γηπέδου γκολφ •
Την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαί- •
δευσης
Την συνεργασία με τον CIPA για την προ- •
σέλκυση ξένων επενδύσεων στην επαρ-
χία
Την προώθηση του τομέα των κατασκευ- •
ών με στοχευμένο μάρκετινγκ στο εξωτε-
ρικό
Την προώθηση των τοπικών προϊόντων  •
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Την προώθηση του τομέα της ναυτιλίας  •
και της κρουαζιέρας
Τη συνεργασία με Επιμελητήρια του εξω- •
τερικού για την προώθηση της επιχειρη-
ματικής συνεργασίας

Οσον αφορά το εθνικό θέμα και την κατε-
χόμενη Αμμόχωστο ο Πρόεδρος ανέφε-
ρε ότι θα δοθεί έμφαση στο επιχειρηματικό 

κομμάτι γι’ αυτό θα γίνουν επαφές με Τ/Κ 
επιχειρηματίες και τα Επιμελητήρια για να 
προωθηθούν από κοινού κάποια έργα που 
θα οδηγήσουν στην επιστροφή της πόλης 
και τη λειτουργία του λιμανιού της προς 
όφελος και των δυο κοινοτήτων.
Τελειώνοντας ο κ. Μιχαηλίδης ανέ-

φερε ότι η Ετήσια Εκθεση καλύπτει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων και των 
υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς 
τον επιχειρηματικό κόσμο και την Επαρ-
χία Αμμοχώστου και έχει ταχυδρομηθεί 
προς όλα τα μέλη
Στα πλαίσια της συζήτησης που ακολού-

θησε τέθηκαν διάφορες ερωτήσεις σχετι-
κά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για 
ορισμένα έργα υποδομής, τον χειμερινό 
τουρισμό, τη φορολογία ακινήτων κ.ά.  Συ-
ζητήθηκε επίσης το θέμα της δημιουργίας 
νέου Οικονομικού Φορέα στην Ελεύθερη 
Επαρχία Αμμοχώστου.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος επεσήμανε 

ότι το ΕΒΕΑ εργάζεται καθημερινά για την 
εξυπηρέτηση των μελών του που είναι δια-
σκορπισμένα σε όλη την Κύπρο, την ανά-
πτυξη της Ελεύθερης Επαρχίας και την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Εξέφρασε την ευχή ότι με την υπογραφή 

του μνημονίου και την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών θα δημιουργηθούν συνθή-
κες σταθερότητας και ευνοϊκής δανειοδότη-
σης των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και 
να εισέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης.
Τέλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του ∆.Σ. 

προς όλους τους φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, το ΚΕΒΕ και το προσωπικό 
του Επιμελητηρίου για τη βοήθεια και συ-
νεργασία τους κατά την ενάσκηση των κα-
θηκόντων του.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου  
επιθυμεί να αναφερθεί σε δημοσιεύματα  και πληροφορί-
ες που αφορούν τη δημιουργία νέου «οικονομικού φορέα» 
στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου και να επισημάνει τα 
ακόλουθα:
1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου 
έχει ιδρυθεί το 1952 στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και συ-
μπληρώνει φέτος 60 χρόνια ζωής και προσφοράς. Αποτε-
λεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα από τα 5 επαρχιακά 
επιμελητήρια που συναποτελούν το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).

2. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου αντλεί τις αρμοδιότητες του 
από την κειμένη νομοθεσία και το καταστατικό του. Εχει 
πάντοτε στις προτεραιότητες του την ανάπτυξη της Ελεύθε-
ρης Επαρχίας Αμμοχώστου και είναι σημαντική η συμβο-
λή του στην ραγδαία ανάπτυξη της επαρχίας σε όλους τους 
τομείς μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974.

3. Μεταξύ των βασικών σκοπών και επιδιώξεων του ΕΒΕΑ 
είναι η προώθηση της εμπορικής, βιομηχανικής και οι-
κονομικής εν γένει ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας Αμ-
μοχώστου, η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις-μέλη του 
που βρίσκονται τόσο στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, όσο και 
στην υπόλοιπη Κύπρο και η απελευθέρωση της κατεχόμε-
νης Αμμοχώστου σε συνεργασία με την πολιτεία, το ∆ήμο 
και τους οργανωμένους φορείς της πόλης και επαρχίας.

4. Το ΕΒΕΑ, μετά την προσφυγοποίηση του, εγκαταστάθηκε 
εξ ανάγκης προσωρινά στη Λεμεσό όπου δραστηριοποι-
ήθηκαν τα περισσότερα μέλη του. Από το 1995 διαθέτει 
γραφεία και προσωπικό στο Παραλίμνι. Οκτώ από τα μέλη 
του ∆.Σ. του ΕΒΕΑ, μεταξύ των οποίων και δύο Αντιπροέ-
δροι του, προέρχονται από την Ελεύθερη Επαρχία και συ-
νέβαλαν με τις απόψεις και εισηγήσεις τους στο έργο του. 
Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Ελεύθε-
ρη Επαρχία Αμμοχώστου δεν εκπροσωπείται στο ΕΒΕΑ. Εξ 
άλλου οι πρώτοι που επένδυσαν στην Ελεύθερη Επαρχία 

ήταν εκτοπισμένοι επιχειρηματίες-μέλη του, συμβάλλοντας 
στη ραγδαία ανάπτυξη της. 

5. Συνεργάστηκε πάντοτε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλους φορείς για την ανάπτυξη της επαρχίας. Πολλά 
έργα υποδομής όπως ο αυτοκινητόδρομος, το εσωτερι-
κό οδικό δίκτυο, η Λεωφ. 1ης Απριλίου και Ελευθερίας, οι 
βιομηχανικές περιοχές, το νοσοκομείο, οι μαρίνες, τα γή-
πεδα γκολφ, ο ποταμός Λιοπετρίου, τα αλιευτικά καταφύ-
για, η τουριστική υποδομή και οι διοικητικές υπηρεσίες και 
πολλά άλλα φέρουν την σφραγίδα του ΕΒΕΑ και των με-
λών του. 

 Το ΕΒΕΑ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπόνηση των 
σχεδίων και συμμετέχει στην κοινοπραξία, μαζί με άλλες 
εταιρείες εξ Αμμοχώστου-μέλη του για την κατασκευή της 
μαρίνας Αγίας Νάπας. 

6. Το ΕΒΕΑ έχει κατ’ επανάληψη  τονίσει ότι η ελεύθερη περιο-
χή Αμμοχώστου έχει παραμεληθεί και απαίτησε τη διάθεση 
περισσότερων κονδυλίων από το κράτος για έργα υποδο-
μής και ανάπτυξης. 

 Αυτό επισημαίνεται και αναφέρεται σε όλες τις ετήσιες εκθέ-
σεις αλλά και σε κάθε του ενέργεια και επαφή με κρατικούς 
φορείς και τη Βουλή.  Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοη-
τό ότι το ΕΒΕΑ υποστηρίζει έργα που προτείνονται από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιέζει για την εκτέλεση τους, 
όμως η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Κυβέρνηση, 
τη Βουλή και τις τοπικές αρχές.

7. Καθημερινά το Επιμελητήριο εργάζεται για την επίλυση των 
προβλημάτων των μελών του και την ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας που είναι το κλειδί της ανάπτυξης. Συμμετέ-
χει επίσης ενεργά στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.

8. Η δημιουργία νέου Οικονομικού Φορέα που έχει σαν στό-
χο την υποκατάσταση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου μηδενίζοντας την μέχρι σήμε-
ρα προσφορά του στην ανάπτυξη της Ελεύθερης Επαρχίας 
αποτελεί καταδικαστέα αποσχιστική ενέργεια. 

9. Η προσπάθεια διαχωρισμού του επιχειρηματικού κόσμου 
σε πρόσφυγες και αυτόχθονες θα είναι καταστροφική και 
εξυπηρετεί την πολιτική της Τουρκίας που επιδιώκει τον 
εποικισμό της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου, την 
αναγνώριση των τετελεσμένων και τη διχοτόμηση της πα-
τρίδας μας.

10. Η εισήγηση του «νέου φορέα» όπως οι πρόσφυγες μέλη του 
ΕΒΕΑ που κατοικούν σε διάφορες πόλεις εγγραφούν και εξυ-
πηρετούνται από τα τοπικά ΕΒΕ των άλλων επαρχιών, ουσι-
αστικά καταργεί την προσφυγική ιδιότητα του ΕΒΕΑ και των 
μελών του. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο εθνικό θέμα και θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία της 
Αγκυρας η οποία επιδιώκει την νομιμοποίηση των τετελεσμέ-
νων και τη διαγραφή της Αμμοχώστου. 

 Υπενθυμίζεται πως το ΕΒΕΑ αναγνωρίζεται από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ όπου και αναφέρεται σε απο-
φάσεις του σαν ένας φορέας που θα έχει ρόλο στα μέτρα 
που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα της Αμμοχώστου, την 
ανοικοδόμηση και επανεγκατάσταση.

11. Η εισήγηση του ΕΒΕΑ για τη δημιουργία «Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Αμμοχώστου» μπορεί να αποτελέσει το όργανο 
για την προώθηση έργων υποδομής και ανάπτυξης από τις 
τοπικές αρχές με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου.

12. Σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία πρέπει να ενώ-
νουμε και όχι να διασπούμε τις δυνάμεις μας. Ο άκρατος 
τοπικισμός, ο εγωκεντρισμός και η εσωστρέφεια οδηγούν 
στην απομόνωση και αποτελούν την πιο σίγουρη συνταγή 
για την αυτοκαταστροφή. 

Καλούμε τον επιχειρηματικό κόσμο της Αμμοχώστου να δι-
αφυλάξει το Επιμελητήριο σαν κόρη οφθαλμού και να μην 
παρασυρθεί από συνθήματα. Ολοι μαζί ενωμένοι, το Επιμε-
λητήριο, οι τοπικές αρχές και τα θεσμοθετημένα όργανα της 
Επαρχίας και της πολιτείας να δώσουμε την μάχη για την αντι-
μετώπιση των κινδύνων και την επαναφορά της Επαρχίας και 
της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης.

Απάντηση ΕΒΕΑ στις ενέργειες για δημιουργία νέου 
Οικονομικού Φορέα στην Ελεύθερη Αμμόχωστο
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 ΕΒΕ     ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12, 
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
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Ο Πρόεδρος του ∆Η.ΣΥ και υποψή-
φιος για την Προεδρία της ∆ημοκρατί-
ας κ. Νίκος Αναστασιάδης επισκέφθηκε 
τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρ-
νακας όπου είχε συνάντηση με μέλη 
του ΕΒΕΛ.  Ο κ. Αναστασιάδης συνο-
δευόμενος από συνεργάτες του και 
Βουλευτές του ∆Η.ΣΥ και του ∆Η.ΚΟ 
περιόδευσε στη Λάρνακα όπου άκου-
σε προβλήματα επαγγελματιών.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 

Όθωνας Θεοδούλου καλωσορίζο-
ντας τον κ.  Αναστασιάδη αναφέρθηκε 
στα προβλήματα της επαρχίας Λάρνα-
κας όπως και στα σημαντικά έργα της 
πόλης ενώ δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί και στα αποτελέσματα της οικο-
νομικής κρίσης τόσο παγκύπρια όσο 
και στην τοπική αγορά.  Σημαντική 
αναφορά έκανε ο κ. Θεοδούλου στα 
σοβαρά προβλήματα τα οποία δημι-
ουργεί η εφαρμογή των Κανονισμών 
SEVESO II στις οικιστικές περιοχές του 
δρόμου Λάρνακας – ∆εκέλειας.  Για το 
θέμα της εφαρμογής των Κανονισμών 
SEVESO II o Πρόεδρος του ΕΒΕΛ παρέ-
δωσε Υπόμνημα στον κ. Αναστασιάδη 
με τις απόψεις του Επιμελητηρίου. 

O Νίκος Αναστασιάδης σε σύντο-
μη τοποθέτηση του διαβεβαιώνει ότι 
εάν η ψήφος του Κυπριακού λαού τον 
εκλέξει στην  προεδρία της ∆ημοκρα-
τίας θα έχει ως πρώτο μέλημα την επα-
νεκκίνηση της Κυπριακής οικονομίας 
και απάντησε σε ερωτήσεις μελών του 
Επιμελητηρίου για το θέμα της υπο-
γραφής μνημονίου της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και της Τρόικας, την τρα-
πεζική κρίση, τη διαδικασία απονομής 
δικαιοσύνης στα Κυπριακά ∆ικαστή-

ρια, τη μετακίνηση των εγκαταστάσε-
ων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα, 
το πρότυπο για το χαλούμι κ.α.

Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρνακας

Συνάντηση ΕΒΕ Λάρνακας με Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη
Κατόπιν αιτήματος του ΕΒΕ Λάρνα-

κας πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με τον Υπουργό Εμπορίου  Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικι-
ώτη για το θέμα της μετακίνησης των 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και 
υγραερίου από τη Λάρνακα και για την 
εφαρμογή των Κανονισμών SEVESO II 
στην περιοχή του δρόμου Λάρνακας – 
∆εκέλειας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρό-

εδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας 
Θεοδούλου, ο ∆ιευθυντής του Επιμε-
λητηρίου και εκπρόσωποι των επη-
ρεαζόμενων από την εφαρμογή των 
Κανονισμών SEVESO II, εκ μέρους του 
∆ήμου Λάρνακας ο ∆ήμαρχος κ. Ανδρέας Λουρουτζιά-
της και ο ∆ημοτικός Γραμματέας, ο ∆ήμαρχος Λειβαδι-
ών κ. Μάριος Αρμένης και ο Κοινοτάρχης Ορόκλινης κ. 
Παρπούνας.
Ο Υπουργός ενημέρωσε τη σύσκεψη για τη διαδικα-

σία δημιουργίας του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλι-
κό η οποία εισέρχεται σε νέα φάση με την έγκριση της 
εταιρείας η οποία μαζί με τον ΚΟ∆ΑΠ την ΑΗΚ και τον 
ΚΕΤΑΠ θα συγκροτήσουν (αφού καταλήξουν θετικά οι 

διαπραγματεύσεις) τον Οργανισμό ο 
οποίος θα διαχειριστεί το έργο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης συζητήθηκε επίσης το  θέμα της 
εφαρμογής των Κανονισμών SEVESO 
II στην περιοχή των εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών και υγραερίου.  Για 
το θέμα τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕ Λάρνακας, οι ∆ήμαρχοι Λάρ-
νακας και Λειβαδιών, ο Κοινοτάρχης 
Ορόκλινης και εκπρόσωποι των επη-
ρεαζόμενων.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 

Όθωνας Θεοδούλου ευχαρίστησε τον 
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για την ενημέρωση και 

επανέλαβε τις θέσεις του Επιμελητηρίου οι οποίες απο-
τελούν και θέσεις της πόλης στο αίτημα για μετακίνηση 
των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από 
τη Λάρνακα.
Ο κ. Θεοδούλου διατύπωσε επίσης τη θέση του Επιμε-

λητηρίου για αναστολή της εφαρμογής των Κανονισμών 
SEVESO II μέχρι την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πε-
τρελαιοειδών και υγραερίου και τήρηση της Συμφωνίας 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας και ∆ήμου Λάρνακας.

μικρά

Κοπή της 
βασιλόπιτας 
του ΕΒΕ 
Λάρνακας
Το Επιμελητήριο Λάρνακας 

πραγματοποίησε σε συνεδρία 

του ∆.Σ την κοπή της 

Βασιλόπιτας του 2013.  Το 

τυχερό νόμισμα βρήκε ο 

Επίτιμος Γραμματέας του ∆.Σ 

κ. Κίκης Γεωργίου.  Κατόπιν 

ακολούθησε δεξίωση  στα 

γραφεία του Οργανισμού για τη 

νέα χρονιά.

Στη δεξίωση παρέστησαν ο 

∆ήμαρχος Λάρνακας, Βουλευτές 

της Πόλης, Επαρχιακοί 

Γραμματείς των Κομμάτων και 

Εκπρόσωποι Κυβερνητικών 

Τμημάτων της Λάρνακας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας 

κ. Όθωνας Θεοδούλου σε 

σύντομο χαιρετισμό του 

ευχήθηκε κάθε επιτυχία σε 

όλους για τη νέα χρονιά , ενώ 

αναφέρθηκε και στις δυσκολίες 

της προηγούμενης χρονιάς, 

λόγω της συνεχιζόμενης 

οικονομικής κρίσης. 

Ελπίδα και ευχή όλων είναι να 

έρθουν καλύτερες μέρες για την 

οικονομία μας.
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Πραγματοποιήθηκε  στις 12 ∆εκεμβρίου, 
2012 ενημερωτική διάλεξη που συνδιοργά-
νωσαν το ΕΒΕ Πάφου και ο Κυπριακός Ορ-
γανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 
στο ξενοδοχείο Capital Coast στη Πάφο με 
θέμα την προώθηση των Επενδυτικών έρ-
γων της Κύπρου και ειδικότερα της Πάφου. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γιώργος 
Λεπτός αναφέρθηκε στη σημαντική συνει-
σφορά του CIPA στην προσπάθεια προσέλ-
κυσης επενδύσεων στην Κύπρο αλλά και 
στον υποστηρικτικό ρόλο που διαδραματί-
ζει ο οργανισμός στους Κύπριους Επιχειρη-
ματίες. Επίσης ανέφερε πως από την πρώτη 
στιγμή ιδρύσεως του CIPA οι επιχειρήσεις 
της Πάφου και το Ε.Β.Ε.Π συνεργάζονται 
αγαστά και παραγωγικά μαζί του και μέσα 
στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα συν-
διοργανωθούν επενδυτικές ημερίδες στο 
εξωτερικό για προώθηση των μεγάλων 
ιδιωτικών αναπτύξεων της Πάφου. Τέλος 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου απηύθυ-
νε έκκληση στους σχετιζόμενους επαγγελ-
ματίες: λογιστές, δικηγόρους, συμβούλους 
επιχειρήσεων κ.α., να συμμετέχουν ενεργά 
στις εκδηλώσεις στο εξωτερικό που  διοργα-
νώνει ο CIPA, το ΚΕΒΕ και άλλοι φορείς για 
προώθηση της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του CIPA κ. Χριστόδου-
λος Αγκαστινιώτης ανέφερε πως ο Οργανι-
σμός εργάζεται εντατικά και μεθοδικά, με 
βάση συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο, για 
την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού 
προορισμού, και ιδιαίτερα την προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
σε γνώση και τεχνογνωσία. Ανέφερε επίσης 
πως λειτουργεί ως υποστηρικτής των ξένων 
επενδυτών, συμβάλλοντας έμπρακτα στην 
γρήγορη προσαρμογή των νέων επενδυ-

τών με το επενδυτικό περιβάλλον της Κύ-
πρου, καθώς επίσης και στην υποστήριξη 
υφιστάμενων επενδυτών για την περαιτέρω 
επέκταση των επενδυτικών τους δραστη-
ριοτήτων. Ενημέρωσε δε για τις σημερινές 
συνθήκες που επικρατούν στο Παγκόσμιο 
επενδυτικό τοπίο, τις προοπτικές αλλά και 
τα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα η 
Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός καθώς 
και τις προτάσεις της υπηρεσίας για ανάπτυ-
ξη και αύξηση του ενδιαφέροντος ξένων 

επενδυτών.  Ακολούθησε παρουσίαση από 
τον κ. Λευτέρη Ελευθερίου, Ανώτερο Λει-
τουργό Προώθησης Επενδύσεων για τους 
στόχους και τα σχέδια του CIPA, της διαδι-
κασίες και τα κριτήρια επιλογής της προώ-
θησης των διαφόρων επενδυτικών έργων 
της Κύπρου από τον οργανισμό. Ο Αντι-
πρόεδρος Οικονομικών του Επιμελητηρί-
ου κ. Ηλίας Μυριάνθους παρουσίασε τις 
εισηγήσεις του ΕΒΕ Πάφου για προώθηση 
της Πάφου ως κέντρο διεθνών επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων.    Ο ∆ιευθυντής 
του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης, 
ο οποίος συντόνισε την όλη διάλεξη, ανέ-
φερε πως στην προσπάθεια μιας πιο στο-
χευμένης προώθησης επενδύσεων στην 
Πάφο, έχει αποφασιστεί όπως Ε.Β.Ε Πάφου 
και CIPA συνδιοργανώσουν εξειδικευμένες 
ενημερωτικές ημερίδες στην Ρωσία και την 
Κίνα εντός του 1ου εξαμήνου του 2013.        
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε απονο-

μή τιμητικής πλακέτας στην κα. Simone 
Flenning, ∆ιευθύντρια της εταιρείας-μέλους 
του ΕΒΕ Πάφου Interpaper Ltd για τη συμ-
βολή της στο επιχειρηματικό, οικονομικό 
και αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Πάφου και 
την στενή και παραγωγική συνεργασία της 
με το Επιμελητήριο Πάφου.  

Ενημερωτική διάλεξη ΕΒΕ Πάφου και CIPA

Διαδικτυακή έκθεση στην Κίνα
Για προώθηση Ακινήτων και Επενδύσεων στην Κύπρο

Από την ChinaExpoOnline.com
Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία 

στις 7 Ιανουαρίου 2013 ενημερωτική διάλε-
ξη που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, η Επαρχια-
κή Επιτροπή του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών Πάφου  και η 
εταιρεία ChinaExpoOnline Ltd, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε Πάφου, με θέμα την 
πρωτοποριακή διαδικτυακή έκθεση CYPRUS 
PROPERTIES AND INVESTING IN CYPRUS 
που θα φιλοξενείται στην διαδικτυακή πύλη 
ChinaExpoOnline.com.
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και 

Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του 
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γής 
και Οικοδομών Πάφου κ. Γιώργος Μάης ανέ-
φερε ότι στο επίκεντρο των στόχων των ορ-
γανισμών που συνδιοργάνωσαν αυτή την 
ενημερωτική παρουσίαση βρίσκεται η προ-
σέλκυση επενδυτών από την Ρωσία και την 
Κίνα, προσθέτοντας πως σκοπός της παρου-

σίασης είναι η ενημέρωση του επιχειρηματι-
κού κόσμου για τρόπους αξιοποίησης της τε-
ράστιας Κινέζικης αγοράς. Τέλος αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια που καταβάλλει το ΕΒΕ Πά-
φου σε συνεργασία με τον CIPA για προώθη-
ση των μεγάλων επενδύσεων της Πάφου με 

τη διοργάνωση ειδικών εκθέσεων σε Ρωσία 
και Κίνα. 
Ο κ. Ιάκωβος Κωνσταντινίδης και εκπρό-

σωποι της εταιρείας ChinaExpoOnline ανέλυ-
σαν τα χαρακτηριστικά της Κινέζικης αγοράς, 
επεξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας των δια-

δικτυακών εκθέσεων, τους λόγους που κά-
νουν αποδοτική μια τέτοια προβολή και προ-
ώθηση εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα εξήγησαν πως πρόκειται 
για μια προσομοίωση των φυσικών εκθέσε-
ων στις οποίες οι εκθέτες έχουν τα περίπτε-
ρα τους για παρουσίαση των προϊόντων και 
υπηρεσιών τους στους διαδικτυακούς επισκέ-
πτες της έκθεσης, η είσοδος των οποίων γίνε-
ται δωρεάν. Ανέφεραν πως όπως ακριβώς και 
σε μια φυσική έκθεση, οι επισκέπτες θα δουν 
τα προϊόντα των εκθετών, θα μαζέψουν κατα-
λόγους (download) ή θα παρακολουθήσουν 
διαφημιστικά φιλμάκια και ανάλογα θα επι-
κοινωνήσουν με τους εκθέτες.  

 Για το κόστος συμμετοχής αλλά και πε-
ρισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυ-
ακή έκθεση επικοινωνείτε με την εταιρεία 
IMC Business Global Plc και την κα Ελένη 
Κωμοδρόμου στο email e.komodromou@
businessglobal.com ή στο τηλέφωνο 22 581 
423. 

Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου πραγματοποίησε ο 
Υπουργός Οικονομικών κ Βάσος Σιαρλή στις 12 Ιανου-
αρίου 2013, όπου είχε συνάντηση με το ∆.Σ του Ε.Β.Ε 
Πάφου. Ο Υπουργός Οικονομικών  ενημέρωσε για την 
πορεία της οικονομίας και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουμε. Αναφέρθηκε επίσης στις διαδικασίες και στο 
στάδιο που βρίσκεται η υπογραφή της δανειακής σύμ-
βασης με την Τρόικα καθώς και στις πρόνοιες για θέ-
ματα ανάπτυξης. Αναφορά έγινε και στο θέμα της ανα-
κεφαλαιοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και της δανειοδότησης του επιχειρηματικού κόσμου.     
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός 

αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις της Επαρχίας της Πάφου και ζή-
τησε από τον Υπουργό Οικονομικών να υιοθετηθούν 
επιπρόσθετα μέτρα/ κίνητρα για προώθηση της ανά-
πτυξης καθώς και ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί 
άμεσα το πρόβλημα της ρευστότητας, μέσω της επερ-
χόμενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, με στόχο την αντα-
γωνιστική δανειοδότηση του Επιχειρηματικού κόσμου. 
Ζητήθηκε επίσης η συμπερίληψη της Επαρχίας στον γε-
νικότερο σχεδιασμό του κράτους για την διαχείριση 
φυσικού αερίου/ υδρογονανθράκων. Ειδική αναφορά 

έγινε από τα Μέλη του ∆Σ του ΕΒΕ Πάφου στην ανάγκη 
μείωσης του ενεργειακού κόστους, στην ανάγκη άμε-
σης προώθησης της αδειοδότησης και κατασκευής των 
μεγάλων εμπλουτιστικών έργων ανάπτυξης του ιδιω-
τικού τομέα της Επαρχίας καθώς και στην προώθηση 
κατασκευής των αναγκαίων έργων υποδομής και ανά-
πτυξης της Επαρχίας Πάφου όπως η υλοποίηση του ∆ι-
αχειριστικού Σχεδίου Ακάμα, η κατασκευή Καζίνο και 
Μαρίνας, τα βασικά οδικά έργα υποδομής, η αναβάθ-
μιση και εξωραϊσμός των Λιμανιών (Κ.Πάφου και Λα-
τσιού) και η κατασκευή νέου σύγχρονου αρχαιολογι-
κού μουσείου.    

Ο Υπουργός Οικονομικών στο Επιμελητήριο Πάφου
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Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη σε κρίσιμη καμπή: Aπαιτείται 
περαιτέρω πολιτική ώθηση που θα βοηθήσει την ανάκαμψη
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευ-

ρώπης (ΜΜΕ) εξακολουθούν να αγωνί-
ζονται για την ανάκαμψη. Για την ΕΕ στο 
σύνολό της, μέχρι σήμερα οι συνολικές τους 
προσπάθειες είχαν ως κύριο αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη «χωρίς θέσεις απασχόλησης», 
όπως φαίνεται από τις αποκλίνουσες τάσεις 
στην ΕΕ των 27 κρατών μελών. Με την ευκαι-
ρία της ημέρας της Ευρωπαϊκής εβδομάδας 
για τις ΜΜΕ 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-
μοσίευσε τα αποτελέσματα της έκθεσης αξι-
ολόγησης των επιδόσεων που σημείωσαν οι 
ΜΜΕ το 2012, μαζί με ενημερωτικά φυλλά-
δια που περιγράφουν την πρόοδο των ΜΜΕ 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρά τις προ-
κλήσεις που παρουσιάζει το δύσκολο περι-
βάλλον, οι ΜΜΕ δικαίωσαν τον ρόλο τους 
ως κύριου άξονα της ευρωπαϊκής οικονομί-
ας, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 98% 
όλων των επιχειρήσεων με περίπου 20,7 εκα-
τομμύρια εταιρείες και περισσότερα από 87 
εκατομμύρια εργαζομένους. Τη μερίδα του 
λέοντος (92,2%) των ΜΜΕ εκπροσωπούν οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από δέκα εργαζομένους. Εκτιμά-
ται ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 67% της 
συνολικής απασχόλησης και το 58% της ακα-
θάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ)1 . 
Οι τάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη 

αποκλίνουν όλο και περισσότερο, ενώ δεν 
έχει ακόμη διαφανεί κάποια θετική ένδειξη 
στο μέτωπο της απασχόλησης. Σε αυτή την 
ευαίσθητη κατάσταση, η αποφασιστική πολι-
τική δράση για την αντιμετώπιση των παρα-
γόντων που καθορίζουν την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ μπορεί να γείρει την πλάστιγγα.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος Επίτροπος 
για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότη-
τα, δήλωσε: «Οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα 
να αποκαταστήσουν την ανάπτυξη στην Ευ-
ρώπη. Οι ΜΜΕ βρίσκονται στον πυρήνα των 
προσπαθειών μας — όπως τονίζεται από την 
πρόταση για την αναβιομηχάνιση της Ευρώ-
πης την οποία παρουσίασα πριν από λίγες 
ημέρες. Τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει το 
πιο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας που γνώρισε πο-
τέ η Ευρώπη. Προσφέρουμε υποστήριξη και 
συμβουλές σε βαθμό που ήταν άγνωστος 
μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να αποκα-
ταστήσουμε την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε οι 
ΜΜΕ να μπορέσουν να σημειώσουν και πά-
λι πρόοδο και να μας συμπαρασύρουν στην 
έξοδο από την σημερινή κρίση».

 Σύνδεσμοι:
Memo 12/783 «Ενημερωτικά δελτία για τις 
ΜΜΕ στα 27 κράτη μέλη»
Επανεξέταση των επιδόσεων της SBA το 
2012 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
Εβδομάδα ΜΜΕ 2012

Oι επιδόσεις των ΜΜΕ διαφέρουν ση-
μαντικά μεταξύ των κρατών μελών Οι ΜΜΕ 

στην Αυστρία και στη Γερμανία  λειτούργη-
σαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι κλάδοι των 
ΜΜΕ σε αυτές τις χώρες είναι οι μόνοι που 
υπερέβησαν τα προ της κρίσης του 2008 
επίπεδα όσον αφορά τόσο την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ), όσο και την απα-
σχόληση. Ωστόσο, στην πλειονότητα των 
κρατών μελών, οι ΜΜΕ δεν έχουν κατορθώ-
σει μέχρι στιγμής να επανέλθουν στα προ της 
κρίσης επίπεδά τους. 
Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν 

αποδείξεις ότι όλο και περισσότερα κράτη μέ-
λη έχουν πρόσφατα καταφέρει να υπερβούν 
την κρίση, με τις ΜΜΕ τους να αρχίζουν ξανά 
να αυξάνουν την απασχόληση και να ανα-
πτύσσονται — προς την κατεύθυνση μιας βι-
ωσιμότερης μεταστροφής στο μέλλον.
Μέχρι στιγμής, οι ΜΜΕ έχουν ανακάμψει 

πλήρως μόνο σε πολύ μικρό αριθμό χωρών. 
Η έκθεση διαπιστώνει ότι:
Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες με αυξα- •
νόμενη ή τουλάχιστον σταθεροποιημένη 
ζήτηση βοηθούν τις ΜΜΕ να διατηρή-
σουν ή ακόμη και να αναπτύξουν τις δρα-
στηριότητές τους.
Η πραγματική προστιθέμενη αξία της ανά- •
πτυξης είναι αποτέλεσμα τόσο της αύ-
ξησης της απασχόλησης όσο και της 
αύξησης της πραγματικής παραγωγικό-
τητας, με τη συμβολή της πρώτης να είναι 
σαφώς σε δεσπόζουσα θέση. 
Βοηθά επίσης εάν μια οικονομία είναι  •
ισχυρή στον κλάδο της υψηλής και της μέ-
σης τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή 
υπηρεσιών έντασης γνώσης. 
Η μείωση της απασχόλησης στις ΜΜΕ των  •
κρατών μελών με τα ανωτέρω χαρακτηρι-
στικά ήταν επίσης πολύ πιο περιορισμένη 
απ΄ό, τι σε άλλες.
Επιπλέον, ένας αριθμός κυκλικών και δι-

αρθρωτικών παραγόντων έχουν αντίκτυπο 
στις επιδόσεις των ΜΜΕ. 
Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδό- •
τηση επιδεινώθηκε κατά τους τελευταίους 
μήνες στα περισσότερα κράτη μέλη, με 
σημαντικό αριθμό απορρίψεων αιτήσεων 
για τραπεζικά δάνεια. 
Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το επι- •
χειρηματικό περιβάλλον στα επιμέρους 
κράτη μέλη εξακολουθεί να διαφέρει ση-
μαντικά. 

Οι εταιρείες στις λεγόμενες «βιομηχανί-
ες υψηλής τεχνολογίας» και στις «υπηρεσί-
ες έντασης γνώσης» σημείωσαν ιδιαίτερα 
καλές επιδόσεις όσον αφορά την παραγω-
γικότητα και την απασχόληση. Εκτιμάται 
ότι υπάρχουν 46 000 ΜΜΕ στη βιομηχα-
νία υψηλής τεχνολογίας (ΒΥΤ) στην ΕΕ, και 
περισσότερες από 4,3 εκατομμύρια ΜΜΕ 
που προσφέρουν υπηρεσίες έντασης γνώ-
σης (ΥΕΓ). 
Αυτές περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ που πα-

ράγουν φάρμακα, ηλεκτρονικά είδη ή που 
παρέχουν νομικές και λογιστικές υπηρε-
σίες, καθώς και τους κλάδους της επιστη-
μονικής Ε&Α και των βιομηχανιών της 
δημιουργίας. 
Μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το ένα πέμπτο (21,1%) όλων των ΜΜΕ 
στην ΕΕ.
Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ίδρυση πε-

ρισσότερων τέτοιων επιχειρήσεων θα πρέ-
πει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα 
κάθε στρατηγικής για την οικονομική ανά-
πτυξη και προτείνει κατάλληλα μέτρα πο-
λιτικής.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιδρούν στα 

προβλήματα των ΜΜΕ 
Ο αριθμός των εθνικών μέτρων πολιτι-

κής για την υποστήριξη των ΜΜΕ παρου-
σίασε συνεχή και δυναμική αύξηση κατά 
τα τελευταία έτη: το 2011 ελήφθησαν 38% 
περισσότερα μέτρα απ’ ό,τι το 2010. Ιδιαί-
τερη προσοχή δόθηκε σε θέματα όπως: 
προώθηση της επιχειρηματικότητας  •
(που αντιπροσωπεύει το 18% του συνό-

λου των μέτρων πολιτικής),
προώθηση της αναβάθμισης των δεξιο- •
τήτων και ενίσχυση της καινοτομίας στις 
ΜΜΕ (16%), 
βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματο- •
δότηση (15%). 
Ωστόσο, η υλοποίηση των μέτρων 

στήριξης των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι 
άνιση και ορισμένα μέτρα που εξακολου-
θούν να αγνοούνται από ένα σημαντικό 
αριθμό χωρών, όπως η διευκόλυνση μιας 
δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματί-
ες που απέτυχαν μία φορά, είτε η συνεκτί-
μηση των χαρακτηριστικών των μικρών 
επιχειρήσεων κατά την εκπόνηση νομο-
θεσίας.

 
Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κρά-
τη μέλη, επεξεργάζεται μια σειρά παράλ-
ληλων και επικείμενων πρωτοβουλιών 
για να υποβοηθηθούν οι ΜΜΕ. Η σημε-
ρινή έναρξη της ευρωπαϊκής εβδομάδας 
ΜΜΕ σηματοδοτεί μια σειρά εκδηλώσεων 
για τον εορτασμό των ΜΜΕ σε όλη την Ευ-
ρώπη. 
Το σχέδιο δράσης για την επιχειρη-

ματικότητα -μια σειρά συγκεκριμένων 
δράσεων με στόχο την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας στην ΕΕ— θα δρο-
μολογηθεί επίσης αργότερα εντός του 
τρέχοντος έτους. 
Το σχέδιο θα συμπληρώνει και θα αξιο-

ποιεί τον «Small Business Act» για την Ευ-
ρώπη, με επικεφαλής ένα δίκτυο εθνικών 
απεσταλμένων των ΜΜΕ. 
Η επόμενη συνεδρίαση των απεσταλμέ-

νων των ΜΜΕ, στην οποία θα συζητηθεί η 
πρόοδος σε συγκεκριμένους τομείς πολι-
τικής των ΜΜΕ, θα πραγματοποιηθεί κα-
τά τη διάρκεια της συνόδου των ΜΜΕ στις 
15-16 Νοεμβρίου στην Κύπρο.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi  (+32 2 299 04 03)

DISTRIBUTION OF POLICY MEASURES ACROSS SBA PRINCIPLES (2011)
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Το αίτημα του επιχειρηματικού κό-

σμου για επίσπευση της διαδικασίας 

χρηματοδότησης αδειοδοτημένων με-

γάλων έργων έθεσαν στον Πρόεδρο 

της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου το 

ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ σε συνάντηση τους στις 

15 Ιανουαρίου.

Με την ίδια ευκαιρία συζητήθηκαν 

τα θέματα μεγάλων Σύνθετων Ανα-

πτύξεων Υπαίθριου και η Περίληψη 

στη ∆ήλωση Πολιτικής που αφορά την 

Ύπαιθρο ανάλογων ρυθμίσεων των 

προνοιών που να καλύπτουν τις Μεγά-

λες Σύνθετες Αναπτύξεις, ο Μηχανισμός 

Ταχείας Αδειοδότησης, η γραφειοκρα-

τία και αδυναμία θεσμικού πλαισίου και 

η επίσπευση της έγκρισης νομοθεσιών 

που εκκρεμούν και αφορούν – Χρημα-

τοδοτικές Πιστώσεις, όπως και κίνητρα 

για στρατηγικές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πη-

λείδης ανάφερε ότι ο κατάλογος που 

δόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής πε-

ριλαμβάνει περισσότερα από 40 έργα, 

εκ των οποίων άλλα έχουν αδειοδοτη-

θεί κι άλλα βρίσκονται ενώπιον των Αρ-

χών για αδειοδότηση. Χαιρέτισε, επί-

σης, ως ΚΕΒΕ, την πρωτοβουλία του 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων για εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα 

στις συζητήσεις για το πώς μπορούμε 

να εξέλθουμε από τα αδιέξοδο της οι-

κονομίας της Κύπρου και, όπως είπε, θα 

ήταν καλό να συμβαίνει αυτό στον ίδιο 

βαθμό και σε άλλα κυβερνητικά τμήμα-

τα διότι ο ιδιωτικός τομέας έχει τις εμπει-

ρίες και την τεχνογνωσία για να κάνει 

ουσιαστικές και ορθές εισηγήσεις. 

«Η καθυστέρηση των αναπτυξιακών 

έργων δεν οφείλεται μόνο στη γραφειο-

κρατία», πρόσθεσε ο κ. Πηλείδης, «ξεκί-

νησε από την καθυστέρηση στην αδει-

οδότηση στις καλές εποχές όταν υπήρχε 

και πιο εύκολη πρόσβαση στη χρημα-

τοδότηση. Τελικά ήρθε το πρόβλημα 

των τραπεζών και της έλλειψης ρευστό-

τητας από την αγορά να μας προλά-

βει και τώρα ακόμη κι εκεί που υπάρχει 

αδειοδότηση είναι πάρα πολύ δύσκο-

λη η χρηματοδότηση, λόγω του ότι εί-

ναι δύσκολο να γίνει δανεισμός από 

το εξωτερικό εξαιτίας των αξιολογήσε-

ων που παίρνει η Κύπρος από τους οί-

κους αξιολόγησης». Ο Πρόεδρος της 

Βουλής εκ μέρους του Σώματος ανέλα-

βε την ευθύνη για  παρέμβαση με όλες 

τις δυνάμεις προς τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες, εκεί όπου υπάρχουν οι όποιες 

αγκυλώσεις, οι όποιες γραφειοκρατικές 

εμμονές να ξεπεραστούν, γιατί σήμερα 

είναι πατριωτικό καθήκον να προχωρή-

σουν έργα ανάπτυξης και να δημιουρ-

γηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πρόσθε-

σε ότι πήρε υπόμνημα και από το ΚΕΒΕ 

και από την ΟΕΒ με συγκεκριμένες προ-

τάσεις που αφορούν ακριβώς στη δη-

μιουργία θετικών προϋποθέσεων που 

θα επιτρέψουν την αναπτυξιακή πο-

ρεία της χώρας και ευχαρίστησε τόσο 

το ΚΕΒΕ όσο και την ΟΕΒ και τον Κυπρι-

ακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύ-

σεων για τη συνεργασία τους. Σήμερα 

είπε η μεγάλη πρόκληση είναι να εξα-

πολύσουμε έναν πόλεμο εναντίον της 

ανεργίας, είναι μια κοινωνική μάστι-

γα, κι αυτό θα γίνει μόνο μέσω επεν-

δυτικών δραστηριοτήτων. Αυτός είναι 

ο στόχος μας, είναι κοινός στόχος, εί-

ναι υποχρέωση της Πολιτείας να στηρί-

ξει με όλες της τις δυνάμεις την προοπτι-

κή των επενδύσεων. 

Επίσπευση χρηματοδότησης αδειοδοτημένων έργων 
ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής


