ΕΜΠΟΡΟΒΙΟ
ΕΜΠΟΡΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ISSN 1450-4456

MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE

Tόμος 37 • Aρ. φύλλου 288 • Φεβρουάριος 2012

διαβάστε
Μεγάλη
εκστρατεία προβολής
της Κύπρου
ΣΕΛΙ∆Α 4

Από τον Πρόεδρο Χριστόφια στο Ρωσο-Κυπριακό Φόρουμ

Πρόσκληση στους Ρώσους επιχειρηματίες
για να επενδύσουν στην Κύπρο
δυτικού περιβάλλοντος αναβαθμίζεται
Η Κυπριακή ∆ημοκρατία είναι δεσυνεχώς».
σμευμένη στην περαιτέρω ενίσχυση
«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε
των πολιτικών, επιχειρηματικών και οιστις ρωσικές εταιρείες που επιδικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία,
ώκουν να αναπτύξουν δράση
δήλωσε ο Πρόεδρος της ∆ηή
κ
ι
τ
υ
Αναλ σίαση
σε διεθνείς αγορές ένα αξιόμοκρατίας ∆ημήτρης Χριυ
ο
η
παρ ρουμ στ
πιστο προορισμό, δια μέσω
στόφιας στο χαιρετισμό του
ό
του Φ . 15, 16, 17
στο ΡωσοΚυπριακό Επιχειτου οποίου μπορούν να εκτο
λ
ε
σ
ρηματικό και Επενδυτικό
μεταλλευτούν τα συγκριτικά
με
Φόρουμ.
πλεονεκτήματα της Κύπρου
πλε
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας διπρος
πρ
ρος όφελός τους. Σε μια πεαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να
πολιτικής αστάθειας και αβερίοδο πολ
ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουβαιότητας στη Μέση Ανατολή και τη
Βόρειο Αφρική, η ρωσική επιχειρημαμε τις δραστηριότητες διεθνών εταιριτική κοινότητα έχει ένα ασφαλή και αξιών στην Κύπρο, ενώ την ίδια στιγμή
όπιστο εταίρο, στον οποίο μπορείτε να
προωθούμε νέα μέτρα για να διασφαβασιστείτε για την υλοποίηση των διελίσουμε ότι η ελκυστικότητα του επεν-

θνών στρατηγικών σας σχεδίων», επεσήμανε.
Αυτό το Φόρουμ, σημείωσε, «είναι
μια ευκαιρία για επιχειρηματίες από τη
Ρωσία και την Κύπρο για να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να διερευνήσουν προοπτικές και να συζητήσουν
τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο» και θα μπορούσε να προσφέρει πρόσφορο έδαφος για συζήτηση
οποιωνδήποτε άλλων επιχειρηματικών-επενδυτικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη Ρωσία και την Κύπρο,
όπως και τις οικονομίες και τη θέση
μας στο διεθνή επιχειρηματικό χάρτη,
χαράσσοντας πολιτικές και αποτελώ-

Οφέλη για τις επιχειρήσεις από
κοιτάσματα φυσικού αερίου
Τα παράπλευρα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την
αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
που εντοπίστηκαν στην Κυπριακή AOZ καθορίζει
εμπεριστατωμένο υπόμνημα του ΚΕΒΕ που ετοιμάστηκε μετά από μελέτη όλων των πτυχών του θέματος
ιδιαίτερα στις συνθήκες του σημερινού οικονομικού
περιβάλλοντος. Το έγγραφο με τις θέσεις του ΚΕΒΕ
δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την κατάθεση του στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAEK), η οποία θα τις ενσωματώσει σε υπόμνημα της προς τον Πρόεδρο της
∆ημοκρατίας για τα περαιτέρω.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 5

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για την ανάπτυξη
Το ΚΕΒΕ μετά το διάλογο με την κυβέρνηση για τα μέτρα ανάπτυξης,
ετοίμασε τις δικές του εισηγήσεις,
οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση
της οικονομίας και στον αναπτυξιακό προσανατολισμό της. Οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ καλύπτουν όλους
σχεδόν τους τομείς και προβλέπουν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά μέτρα, που θα φέρουν ανάπτυξη
στην οικονομία και στον τόπο.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 8

Επιτυχία φόρουμ
Κύπρου - Ισραήλ
ΣΕΛΙ∆Α 4

Το ΚΕΒΕ ζητά
να αποφεύγονται
καθυστερήσεις στην
επιστροφή ΦΠΑ
στις επιχειρήσεις
ΣΕΛΙ∆Α 8

Ο Νόμος
για οργάνωση
χρόνου εργασίας
ΣΕΛΙ∆Α 9

Η νέα τεχνολογία
επικοινωνιών
ΣΕΛΙ∆Α 12
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Οργανώνει το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Κύπρου – Λιβύης
Με στόχο την ανάληψη σημαντικών έργων από κυπριακές
επιχειρήσεις στην τεράστια προσπάθεια που άρχισε για ανοικοδόμηση της Λιβύης, το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου - Λιβύης διοργανώνουν ειδική εκδήλωση την
Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:30 στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ (7ος όροφος) στην οποία θα επεξηγηθούν οι πολλαπλές
ευκαιρίες για συνεργασίες και έργα που μπορούν να αναληφθούν από την Κύπρο. Οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις της
Κύπρου με τη Λιβύη καθώς επίσης η εμπειρογνωμοσύνη που
υπάρχει προσδίδουν θετικά πλεονεκτήματα στις κυπριακές
επιχειρήσεις για εξασφάλιση συμμετοχής στο σχέδιο ανασυγκρότησης, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 χρόνια
με δαπάνες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι ανάγκες επικεντρώνονται σε πρώτη φάση μεταξύ άλλων
στους τομείς των κατασκευών (δημόσια κτήρια, σπίτια, οδικό

10.000

δίκτυο, νοσοκομεία, σχολεία), κρατικές υποδομές (λιμάνια,
αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες) της πληροφορικής, τις υπηρεσίες πολιτικών μηχανικών & αρχιτεκτόνων. Τα έργα είναι
πολλά και διαφέρουν ως προς τη φύση, το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα τους. Οι συμβουλευτικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε διάφορους τομείς είναι επίσης σε υψηλή ζήτηση.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Charge d'
Affaires της Πρεσβείας της Λιβύης, ο κ. Salah AH Abourgigha
που θα κάνει μια παρουσίαση των τεράστιων ευκαιριών που
προσφέρονται και θα απαντήσει σε ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.
Για να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο τηλ. 22 889706 με τον κ. Θεόδωρο Άντερσον
στο Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου μέχρι την 1ην Μαρτίου
2012 το αργότερο.

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
αναγνώσ

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

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

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

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

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

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

Τα πιο κάτω θέματα: Πληροφορίες Αγοράς (Στατιστικές, Μελέτες), Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Αναζήτησης Συνεργατών, χρειάζονται εξειδικευμένη
υποστήριξη και παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (τηλ: 22889752/ 49).
Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: ................................................................................................................................................................................................................
Όνομα Υπευθύνου: ....................................................................................................................................................................................................................................
∆ραστηριότητα Εταιρείας: .........................................................................................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Τηλ.: .........................................................................

Τ. Tομέας: ................................................................

Τ. Θυρίδα: ...............................................................

Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: .....................................................................................................................................................................................................................................
Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Το ΚΕΒΕ προτρέπει τα μέλη του να εφαρμόζουν πρόνοιες για ΦΠΑ
Εγκύκλιος του Εφόρου ΦΠΑ υπενθυμίζει ότι δυνάμει της παραγράφου 1Α
του ∆έκατου Παραρτήματος των περί
Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2011, και
του κανονισμού 13Α των περί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2011, από τις 16
Ιανουαρίου, 2012 κάθε υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί
φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο στη ∆ημοκρατία εκδίδει και παραδίδει κατά τη χρονική στιγμή της παράδοσης των αγαθών ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών,
απόδειξη Φ.Π.Α. (νόμιμη απόδειξη) στο
μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο η
οποία απαιτείται να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την ημερομηνία έκδοσης
(β) αναγνωριστικό αριθμό,
(γ) το όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής του υποκειμένου στο φόρο
προσώπου,
(δ) περιγραφή επαρκή για αναγνώριση
των αγαθών που παραδίδονται ή
των υπηρεσιών που παρέχονται,
(ε) το συνολικό πληρωτέο ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
(στ) για κάθε συντελεστή του επιβλητέου Φ.Π.Α., το συνολικό πληρωτέο

ποσό συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., και τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α.
(ζ) ένδειξη κατά ποσό η συναλλαγή
πραγματοποιείται τοις μετρητοίς,
επί πιστώσει, αφορά προκαταβολή,
αφορά μέρος της αμοιβής ή άλλως
πως.
Σημειώνεται ότι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο που προβαίνει στην έκδοση
νόμιμης απόδειξης με βάση την πιο
πάνω παράγραφο, υποχρεούται να πλη-

ροί τους όρους της Γνωστοποίησης που
εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 7 (6)
των περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων Κανονισμούς του
1997, όταν χρησιμοποιεί φορολογικούς
ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα για την έκδοση νόμιμων αποδείξεων. Παράλληλα επισημαίνεται ότι, όταν
εκδίδεται τιμολόγιο της μετρητοίς, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται
με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 30
των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων

Φόρων Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση
νόμιμης απόδειξης και τη θέση της υπέχει το τιμολόγιο της μετρητοίς.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι, όταν
εκδίδεται τιμολόγιο της μετρητοίς, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται
με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 30
των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση
νόμιμης απόδειξης και τη θέση της υπέχει το τιμολόγιο της μετρητοίς.
Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τους πιο
πάνω κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει, της παραγράφου 1Α του ∆έκατου
Παραρτήματος των περί Φ.Π.Α.
Νόμων του 2000 μέχρι 2011, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς
είκοσι τοις εκατόν (20%) της αξίας της
συναλλαγής στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη και είναι ένοχο αδικήματος
και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια
επτακόσια ευρώ (€1700) ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή και στις δύο
αυτές ποινές.
Το ΚΕΒΕ με εγκύκλιο του προς τα
μέλη τα προτρέπει να εφαρμόζουν τις
πρόνοιες της νομοθεσίας όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο του Εφόρου
ΦΠΑ.
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μικρά
Επιχειρηματική
αποστολή και Φόρουμ
στο Αμβούργο
Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γερμανίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού, διοργανώνουν Επιχειρηματικό Φόρουμ στο
Αμβούργο στις 22 Μαρτίου για προώθηση της Κύπρου ως Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο Υπηρεσιών,
και για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών συνεργασιών Κύπρου-Γερμανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
και επιχειρηματικές συναντήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό του
Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου
στο τηλέφωνο: 22889890.

«Managing employee
Εngagement»
• Επιμορφωτικό του ΚΕΒΕ
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που να
ανταποκρίνονται άμεσα στις εξακριβωμένες ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου και ανταποκρινόμενο
στην επιθυμία πολλών ενδιαφερομένων αποφάσισε να επαναδιοργανώσει σε συνεργασία με τα τοπικά
ΕΒΕ και με την Μονάδα Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, το σεμινάριο με θέμα «MANAGING EMPLOYEE
ENGAGEMENT».
Η έννοια “employee engagement”
(δέσμευση προσωπικού) είναι σχετικά καινούργιος όρος που προέκυψε από αρχική μελέτη των Myers
και Allen (συγγραφείς του βιβλίου
«commitment in the workplace»).
Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοποριακή και καινοτόμα μεθοδολογία/
προσέγγιση (με επιβεβαιωμένα θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση),
η οποία επιτυγχάνει την από κοινού
εστίαση όλων των διευθυντικών στελεχών για δημιουργία μιας καινοτόμας κουλτούρας για την επιχείρηση,
τη δημιουργία ενός καινούργιου εργασιακού περιβάλλοντος με διαφάνεια και ειλικρίνεια στις σχέσεις και τη
δέσμευση όλων στους στρατηγικούς
στόχους της επιχείρησης.
Αποτέλεσμα της κατάρτισης είναι η
δέσμευση των στελεχών των επιχειρήσεων να συμβάλουν στην αύξηση
της παραγωγικότητας και γενικά της
παραπέρα βελτίωσης τους.
Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα
οργανωθεί στο ξενοδοχείο Χίλτον
στη Λευκωσία στις 7 & 8 Μαρτίου
Περισσότερες πληροφορίες από
τον κ. Χρίστο Ταντελέ στο ΚΕΒΕ, τηλ.
22889840, φαξ: 22668630, Τ.Κ. 21455,
1509 Λευκωσία.
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Μεγάλη εκστρατεία από ΚΕΒΕ και ΥΕΒΤ
29 Αποστολές σε 19 χώρες για προβολή της Κύπρου ως Kέντρο Υπηρεσιών
ΚΕΒΕ και Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα
πλαίσια της συνεργασίας τους εντατικοποιούν και κατά το 2012
τη μεγάλη εκστρατεία τους για προώθηση της Κύπρου ως διεθνές
επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις 29 αποστολές και επιχειρηματικά φόρα που θα διοργανωθούν σε 19 χώρες σε διεθνές επίπεδο καλύπτοντας χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της
Αμερικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρασίας, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου τις αναδυόμενες
χώρες της Ασίας κ.ά.
Το ΚΕΒΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποστολή του για
προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, ελκυστικό προορισμό επενδυτικών ευκαιριών και αξιόπιστο χρηματοοικονομικό κέντρο προσέλκυσης
κεφαλαίων. Με τους 27 διμερείς επιχειρηματικούς συνδέσμους
του με όλες τις χώρες που μας ενδιαφέρουν προωθεί την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων και αντιμετωπίζει τις
προκλήσεις για την επέκταση σε νέους τομείς υπηρεσιών, όπως
διαχείριση κεφαλαίων, ναυτιλία, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αλλά και την παραθεριστική κατοικία και τα κατασκευαστικά έργα. Το ΚΕΒΕ αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία
στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών των Συνδέσμων, έχει αναθέσει στον τέως Πρόεδρο του κ. Μάνθο Μαυρομμάτη τον συντονισμό τους. Συνεργαζόμαστε στενά με τον
Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων, το Κυπριακό
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον ΚΟΤ, το ΧΑΚ, το Φορέα Προώθησης

Ιατρικών Υπηρεσιών, τα ∆ημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, για
να μεγιστοποιήσουμε τις επιτυχίες μας. Η εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας είναι εκ των «ων ουκ άνευ». Η οικονομική κρίση
απέδειξε την εξάρτηση μας από τον υπόλοιπο κόσμο και προς τα
έξω πρέπει να στρέψουμε τις ενέργειες μας, αν θέλουμε να φέρουμε την ποθητή ανάκαμψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΑ – 2012
Ισραήλ
23-25 Ιανουαρίου 2012 (πραγματοποιήθηκε)
Γερμανία (Αμβούργο)
21 – 23 Mαρτίου 2012
Ουκρανία (Χαρκίβ, Ντονέτσκ)
23-27 Απριλίου 2012
Κίνα (Πεκίνο, Σαγκάη)
12-19 Μαΐου 2012
Λίβανος (Βηρυτός, Τρίπολη)
28-31 Μαΐου 2012
Λιθουανία (Vilnius) , Ρωσία (Αγ. Πετρού.)
11-15 Ιουνίου 2012
Σερβία (Βελιγράδι), Σλοβενία (Λουμπλιάνα)
25-29 Ιουνίου 2012
Ρωσία (Τουμεν, Τσιλιαπισκ )
10-14 Σεπτεμβρίου 2012
Πολωνία (Wroclaw)
24-26 Σεπτεμβρίου 2012
Ρουμανία – Βουλγαρία (Βουκουρέστι, Σόφια)
8-12 Οκτωβρίου 2012
Ρωσία (Μόσχα –Nizni Novgorod)
29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2012
Σαουδική Αραβία (Jeddah, Riyadh)
10-14 ∆εκεμβρίου 2012
Αποστολές προγραμματίζονται και σε Qatar, Dubai, Kuwait, Λονδίνο και
Καναδά
Αποστολές
Ελλάδα (εκπαιδευτικές υπηρεσίες) Θεσσαλονίκη, 19-22 Μαρτίου 2012 Σέρρες
Λίβανος (εκπαιδευτικές υπηρεσίες) Βηρυτός 13-15 Νοεμβρίου 2012

Εξαιρετική επιτυχία του Επιχειρηματικού
Φόρουμ Κύπρου-Ισραήλ
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το επιχειρηματικό φόρουμ
που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Τελ-Αβίβ στις 24 Ιανουαρίου 2012 στο οποίο παρευρέθηκε και το προσφώνησε
και η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Πραξούλλα Αντωνιάδου – Κυριακού. Στην Κυπριακή
αποστολή συμμετείχαν 65 άτομα, που εκπροσώπησαν 44 επιχειρηματικούς οργανισμούς
και στο φόρουμ συμμετείχαν
πέραν των 120 επιχειρηματίες από το Ισραήλ γεγονός που
αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο
χωρών
Η κυπριακή αποστολή εκπροσωπούσε ευρύτατο φάσμα
οικονομικής
δραστηριότητας κυρίως του τομέα υπηρεσιών όπως λογιστικές, νομικές,
χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές, μηχανολογικές, πωλήσεων, πληροφορικής, κ.ά.
Υπήρχαν επίσης συμμετοχές
από τους τομείς της ανάπτυξης γης, των κατασκευών, των
επενδύσεων, των αναπτυξιακών έργων, των γεωργικών προϊόντων, των εισαγωγών-εξαγωγών, του τουρισμού, έρευνας & τεχνολογίας, κ.ά. Ομιλητής στο Φόρουμ
ήταν η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
η οποία ανάλυσε τη στρατηγική θέση της Κύπρου στον

τομέα της ενέργειας καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούνται με την ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης παρουσίασε την Κύπρο ως επιχειρηματικό κέντρο και κάλεσε τους
ισραηλινούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στους υποσχόμενους τομείς της κυπρια
κής
οικονομίας και στα αναπτυξιακά
έργα υποδομής, όπως σε γήπεδα γκολφ, μαρίνες, την ανάπτυξη γης, τουριστικά έργα, ιατρικές
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες και
άλλα.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε
στις πολυάριθμες επιχειρηματικές συναντήσεις που οργανώθηκαν μεταξύ Κυπρίων και
Ισραηλιτών επιχειρηματιών οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν με
την ενεργό εμπλοκή της Ομοσπονδίας Ισραηλινών Επιμελητηρίων.
‘Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τους Ισραηλινούς σε
συνεργασίες στον τομέα του
τουρισμού και γενικά των υπηρεσιών όπως και στην ανάπτυξη γης. Η φετινή προσπάθεια είναι συνέχεια της μεγάλης εκστρατείας του 2011,
στα πλαίσια της οποίας οργανώθηκαν όπου οργανώσαμε 17 αποστολές σε 11 χώρες με συμμετοχή 235 εταιρειών και 304 επιχειρηματιών.

✓ Ρεκόρ
συμμετοχών και
από τις δύο χώρες
✓ Μεγάλες
προοπτικές
οικονομικής
συνεργασίας και
προσέλκυσης
επενδύσεων
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Με βάση υπόμνημα του ΚΕΒΕ για την ενέργεια

Παράπλευρα οφέλη για τις επιχειρήσεις
από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Τονίζει το έγγραφο ότι τα παράπλευρα οφέλη
από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου μπορεί να είναι πολύ σημαντικά
και να δώσουν μια νέα ώθηση στην Κυπριακή οικονομία, ανεξάρτητα από τα πλεονάσματα που θα προκύψουν από την πώληση
του φυσικού αερίου. Μπορεί οι κυπριακές
επιχειρήσεις να μην έχουν εξειδικευμένες
δεξιότητες στα θέματα εξόρυξης αλλά πολλές υποστηρικτικές και παράπλευρες δραστηριότητες μπορούν να αναληφθούν από
τον κυπριακό ιδιωτικό τομέα με πολύ θετικά
αποτελέσματα για την οικονομία. Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι είναι και
ευέλικτες και ευπροσάρμοστες, επομένως
πρέπει να στοιχειοθετηθεί η προσπάθεια να
απολάβουν μέρος των επενδύσεων που θα
γίνουν για τη δημιουργία της υποδομής αλλά και των λειτουργικών δαπανών που θα
απαιτούνται για την μετέπειτα εκμετάλλευση.
Μέσα από την εμπειρία αυτή είναι δυνατό να
αναπτυχθούν νέοι τομείς επιχειρήσεων που
να στηρίζονται στη γνώση και την τεχνολογία και να αποφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
Το ΚΕΒΕ αναμένει:
Οφέλη από την πολλαπλασιαστική επίδραση των νέων επενδύσεων
Οι επενδύσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων πρέπει να γίνουν με τέτοιο
τρόπο ώστε να ωφεληθούν οι εγχώριες επιχειρήσεις από την επίδραση του «πολλαπλασιαστή» των επενδύσεων, αυξάνοντας έτσι
τον κύκλο εργασιών τους. Το θέμα αυτό ήδη
απασχολεί το ΚΕΒΕ, το οποίο έχει ξεκινήσει
τη μελέτη όλων των παραμέτρων, περιλαμβανομένου και του ρόλου της κυβέρνησης
στην υποστήριξη και υποβοήθηση της προσπάθειας αυτής. Η κυπριακή κυβέρνηση είναι δυνατό να περιλάβει σχετικές πρόνοιες
στα συμβόλαια της με τις εταιρείες εξόρυξης που να διασφαλίζουν τη συμμετοχή τόσο των κύπριων εργαζομένων όσο και των
κυπριακών επιχειρήσεων στις υποστηρικτικές εργασίες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής
της προσπάθειας είναι η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των επιχειρήσεων. Η οργάνωση της πληροφόρησης αυτής είναι ένα
από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
από το κράτος μόλις οριστικοποιηθούν οι
«παίκτες» της διερεύνησης κοιτασμάτων.
Ακολουθώντας επιτυχημένα μοντέλα άλλων χωρών η κυπριακή πολιτεία θα μπορούσε πρακτικά να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
• ∆ιοργάνωση σεμιναρίων (σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ) για τις πιθανές υποστηρικτικές υπηρεσίες που απαιτούνται, την
προετοιμασία της διαχείρισης έργων και
τους τρόπους συνεργασίας με διεθνείς
εταιρείες αναφορικά με τη διαχείριση έργων και την εργοδότηση προσωπικού.
• Τη διοργάνωση αποστολών (σε συνεργασία με τo KEBE) σε χώρες που λειτουργούν εταιρείες υποστήριξης και
εξυπηρέτησης της βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου, τόσο για ανταλλαγή πληροφοριών όσο και για τη διερεύνηση
πιθανών συνεργασιών.
• Την ενεργή υποστήριξη των αρμόδιων
υπουργείων και άλλων κυβερνητικών

φορέων, περιλαμβανομένης της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού για
να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για
υποστήριξη και εξυπηρέτηση της νέας
αυτής βιομηχανίας που θα δημιουργηθεί
στον τόπο και για βελτίωση της δικτύωσης των επιχειρήσεων μέσω κατάλληλης
πληροφόρησης των διεθνών επιχειρήσεων. Η υποστήριξη αυτή μπορεί και πρέπει
να περιλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες και το ΚΕΒΕ μελετά συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες που θα προτείνει στην κυβέρνηση.
Εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού
Πρώτιστα η Κύπρος μπορεί να δημιουργήσει από κοινού με ξένους ειδικούς των
εμπλεκόμενων εταιρειών τις προϋποθέσεις
για εργοδότηση επιστημονικού δυναμικού
στα έργα που θα αναληφθούν σε σχέση με
την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Θα
δημιουργηθούν επομένως ευκαιρίες μείωσης της ανεργίας, αλλά και προϋποθέσεις
για δημιουργία τοπικής γνώσης στα θέματα
ενέργειας.
∆ιαχείριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό
Η διαχείριση των επιπτώσεων από τη δημιουργία και ανάπτυξη της νέας βιομηχανίας
στον τόπο αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο που επηρεάζει άμεσα τον πληθυσμό
και έμμεσα τις επιχειρήσεις.
∆ύο από τις σημαντικότερες πτυχές του
θέματος αφορούν (α) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και (β) τις επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό.
(α) Περιβάλλον
Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί που έχει γίνει
γνωστό ως ένας σημαντικός τουριστικός
προορισμός και ως χώρα με συνθήκες
που ελκύουν πολλούς ξένους για διαμονή είτε μόνιμη είτε ημι-μόνιμη. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστης
σημασίας παράμετρο στη διαχείριση των
ενεργειακών πόρων της βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου, μιας βιομηχανίας
που είναι υπεύθυνη για μερικές από τις
χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία. Επομένως η προστασία τόσο του τουριστικού προϊόντος όσο
και της ελκυστικότητας της Κύπρου ως
προορισμού μόνιμης διαμονής απαιτεί
την σώφρονα διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων που
δυνατό να εγκυμονεί η αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.
Προβλήματα στον τομέα αυτό θα έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις βασικές βιομηχανίες της Κύπρου, δηλαδή
τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.
(β) Κοινωνικός ιστός
Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων θα προκαλέσει την εισροή
επιχειρήσεων και ξένων εργατών οι οποίοι θα χρειάζονται διάφορες υπηρεσίες
όπως στέγαση, φιλοξενία, διασκέδαση
κλπ. Σε ένα μικρό τόπο όπως η Κύπρος
αυτό είναι δυνατό να έχει και θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις στον κοινωνικό
ιστό και παρεμφερείς τομείς και κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις.
Και στα δύο θέματα το κράτος πρέπει να επιδείξει την κατάλληλη σημασία
και ευαισθησία για να γίνει δυνατός ο

σχεδιασμός ενεργειών που θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και θα επαυξήσουν τα οφέλη.
Μέρος του κρατικού σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελέσει τόσο η μελέτη όσο και
η δημόσια διαβούλευση έτσι ώστε να εκφρασθούν όλες οι απόψεις και αντιμετωπισθεί το θέμα σφαιρικά. Υπάρχουν
επιτυχημένα μοντέλα και μελέτες άλλων
χωρών και η Κύπρος θα μπορούσε να
επωφεληθεί από αυτά.
Υπηρεσίες υποστήριξης
(α) ο κατασκευαστικός τομέας είναι σε θέση
να αναλάβει μεγάλο μέρος από τις κατασκευαστικές εργασίες που θα απαιτηθούν. Υπάρχουν στην Κύπρο εταιρείες
με διεθνή εμπειρία σε μεγάλα έργα περιλαμβανομένων και έργων στον τομέα
της ενέργειας.
(β) μέρος των χρηματοδοτήσεων είναι δυνατό να παρασχεθεί από κυπριακές τράπεζες (μετά την ολοκλήρωση της ενίσχυσης
της κεφαλαιουχικής τους βάσης και νοουμένου ότι προσφέρουν ανταγωνιστικά επιτόκια).
(γ) υπηρεσίες σίτισης, προμήθειας τροφίμων
και άλλων μη εξειδικευμένων υλικών
μπορούν να γίνουν από κυπριακές εταιρείες. Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται
ήδη στη ναυτιλία.
(δ) υπηρεσίες ναυτιλίας και μεταφορών
(ε) μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πολιτικής μηχανικής
(ζ) ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάπτυξης γης για ξένο προσωπικό των εταιρειών που θα αναλάβουν την εξόρυξη
των κοιτασμάτων.
(η) υπηρεσίες προσωπικού που απασχολείται σε παρεμφερή καθήκοντα (π.χ. ως μάγειροι, καθαρίστριες, νοσοκόμοι κλπ) στις
πλατφόρμες εξόρυξης.
(θ) παροχή βιομηχανικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη.
Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει με προσοχή τις πολιτικές εκείνες και τα μέτρα που
απαιτούνται τόσο για την ενθάρρυνση των
κυπριακών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό
όσο και για την ανάληψη σχετικής υποχρέωσης (μέσα στα πλαίσια του δυνατού) από τις
εταιρείες που θα αναλάβουν την εξόρυξη.
Εκπαίδευση
Η εισαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης νέων επιστημόνων σε τεχνολογίες που αφορούν τον τομέα των υδρογονανθράκων,
ιδιαίτερα αν γίνει δυνατή η συνεργασία των
κυπριακών πανεπιστημίων (π.χ. ΤΕΠΑΚ) και
των εταιρειών που θα αναλάβουν την εκμετάλλευση κοιτασμάτων θα προσφέρει τη
δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν την βιομηχανία πετρελαιοειδών και
φυσικού αερίου (oil and gas).
Έρευνα και ανάπτυξη
Η προώθηση προγραμμάτων έρευνας και
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στον τομέα της
ενέργειας θα προσφέρει στην Κύπρο την ευκαιρία να προωθηθεί ως κέντρο καινοτομίας
και θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων
βιομηχανιών που να αξιοποιούν τους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου.
Νέες βιομηχανίες παρεμφερείς της
ενέργειας
Η ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου
δίδει τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις με

τη συμμετοχή Κυπριακών επιχειρήσεων σε
παρεμφερείς τομείς όπως:
Gas to oil – μετατροπή φυσικού αερίου
σε diesel, μειώνοντας έτσι σημαντικά την
εξάρτησης της Κύπρου σε πετρελαιοειδή.
• Gas to polymers/ plastic – παραγωγή
πλαστικών υλών από το φυσικό αέριο,
ενισχύοντας έτσι την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα
Οφέλη από την επένδυση μέρους των πόρων που θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε εναλλακτικές
μορφές ενέργειας με στόχο τη σταδιακή διαφοροποίησης της ενεργειακής ισορροπίας
της Κύπρου Η Κύπρος μέχρι σήμερα στηριζόταν αποκλειστικά στην εισαγωγή πετρελαιοειδών για τις κύριες μορφές ενέργειας
της. Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων δίδει
τη δυνατότητα απεξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικά και ενδεχομένως στον
τομέα κίνησης (είτε με οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο, είτε με την παραγωγή diesel είτε και τα δύο). Παράλληλα όμως
επενδύσεις στην έρευνα για τις ΑΠΕ και σε
μονάδες παραγωγής ΑΠΕ θα δώσουν τη δυνατότητα στην Κύπρο να μειώσει δραστικά
την εξάρτηση της (εντός ενός μακροπρόθεσμου ορίζοντα) από τους υδρογονάνθρακες
προετοιμάζοντας την μετά το φυσικό αέριο
εποχή για τις επόμενες γενιές.
Οι επενδύσεις αυτές, που είναι δυνατό
να χρηματοδοτηθούν από τα οφέλη που θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς που θα ενισχύουν από τη μια
την επιχειρηματικότητα και από την άλλη θα
προστατεύουν την επένδυση δημόσιου χρήματος θα αποφέρουν παράλληλα οφέλη τόσο στις κυπριακές επιχειρήσεις όσο και στην
αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσουν νέους επιστήμονες και τα ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου. Οφέλη από
την επένδυση μέρους των πόρων που θα
εισρεύσουν από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έργα υποδομής
Η Κύπρος έχει σήμερα μια καλή υποδομή σε πλείστους τομείς, αλλά η (σταδιακή)
επένδυση μέρους του οφέλους από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έργα υποδομής, που είναι αναγκαία για τον τόπο, θα
διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη λειτουργία
τους και θα τους παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Η επιλογή και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για τέτοιες επενδύσεις
είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας τους
και πρέπει να αποτελέσει μέρος του εθνικού
διαλόγου που χρειάζεται να θεσμοθετηθεί
μέσα από τα όργανα χάραξης της πολιτικής
επενδύσεων που θα δημιουργηθούν. Οι Κυπριακές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν τόσο
άμεσα (από την εκτέλεση των εργασιών) όσο
και έμμεσα από την διευκόλυνση που θα παρέχουν οι νέες υποδομές. Είναι σημαντικό να
ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες σε όλα
τα στάδια για να διασφαλίζεται η ορθή χρήση
των εθνικών πόρων.
Οι επενδύσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνονται μόνο από το κράτος, αλλά θα μπορούσε μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς
που θα ενισχύουν από τη μια την επιχειρηματικότητα και από την άλλη θα προστατεύουν την επένδυση δημόσιου χρήματος, να
ανατίθενται και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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μικρά
Yποτροφίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA)
Στα πλαίσια της κοινωνικής του
προσφοράς, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου,
αποφάσισε να παραχωρήσει 6 (έξι)
υποτροφίες προς τα στελέχη ιδιωτικών οργανισμών μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου τα οποία θα γίνουν
δεκτά στο Πρόγραμμα το Σεπτέμβριο
του 2012.
Το συνολικό ύψος των διδάκτρων
για ολόκληρη τη διάρκεια του Προγράμματος MBA είναι 10,250 Ευρώ.
Θα παραχωρηθούν τρεις υποτροφίες
ύψους μέχρι και 5,125 ευρώ και τρεις
ύψους μέχρι και 3,417 ευρώ.
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 Κύπρου, έχουν προγραμματιστεί 2 συναντήσεις γνωριμίας
στις 21 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2012
στις 17:00-19:00 στο κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Πληροφορίες στην ιστιοσελίδα
του Προγράμματος www.mba.ucy.
ac.cy, 22893600 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@ucy.ac.cy.
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Από τον Κυπρο-Ιταλικό Σύνδεσμο

Cena Di Carnevale Gala Dinner
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το
Cena Di Carnevale Gala Dinner που οργάνωσε ο Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος ο οποίος είναι συνδεδεμένος
με το ΚΕΒΕ, την Παρασκευή 03.02.12 στο
Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία.Guest Chef
ήταν ο Ιταλός Angelo Giovanni Di Lena ο
οποίος κατέχει μεταξύ άλλων τον τίτλο του
Global Chef for the year 2011.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο κ. Alfredo
Bastianelli, καθώς και άλλοι επίσημοι και
μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
Κυπρό-Ιταλικού Επιχειρηματικού Συνδέ-

σμου και επίσης επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με την Ιταλία.
Σε ομιλία του ο Πρέσβης της Ιταλίας
στην Κύπρο τόνισε τη σημασία που δίνει
η Πρεσβεία στην ανάπτυξη του διμερούς
εμπορίου και δήλωσε ότι θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την περαιτέρω
αύξηση των εμποροοικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Τζιόζεφ Χατζιηχάννας, Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη συμπαράσταση
και υποστήριξη που έχει ο Σύνδεσμος
τόσο από το ΚΕΒΕ όσο και από την Πρε-

σβεία της Ιταλίας στην Κύπρο. Χαιρετισμό
επίσης απεύθυνε ο Πρώην Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ κ. Μάνθος Μαυρομμάτης τονίζοντας την πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ για
ουσιαστική στήριξη και συνεχή προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα σε συνεργασία μεταξύ του
επιχειρηματικού κόσμου κάτι που επιτυγχάνεται και μέσα από την αξιόλογη
δραστηριότητα του Κυπρο-Ιταλικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου.
Τέλος ο Σύνδεσμος εκφράζει τις δημόσιες του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης.

ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Εκκλήσεις για αποκατάσταση της τουριστικής προοπτικής
Το φρενάρισμα του τουρισμού από
την ανεξέλεγκτη αποκοπή των κονδυλίων είναι αιτία ξαφνικού προβληματισμού στις τάξεις των επαγγελματιών
του τουρισμού. Ανησυχία προκαλείται
επίσης από τους χρόνιους φραγμούς
ανάπτυξης ελέω «κλειστών αιθέρων»
και της «μη θεώρησης διαβατηρίων» σε
αγορές με τεράστιες δυνατότητες.
Αυτά είναι μεταξύ των συμπερασμάτων του Συνεδρίου Τουρισμού και
Αειφορίας του ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή
27/1/2012.
Η επιτυχημένη σαιζόν έδειξε πως ο
τουρισμός ήταν ο μόνος τομέας της οικονομίας με θετικά αποτελέσματα και
με απτές ενδείξεις ανάπτυξης. Όμως
η ανοδική πορεία κινδυνεύει να φρεναριστεί από την τυφλή αποκοπή των
προϋπολογισμών ανάπτυξης και επιχορήγησης καινοτόμων προγραμμάτων του τουρισμού, αφαιρώντας από
την οικονομία μια πολύτιμη επιλογή με
άμεσα αποτελέσματα.
Η αποκαθήλωση της προοπτικής
ανάπτυξης βρίσκει τους ανθρώπους
του τουρισμού διαφωνούντες και απορούντες!
Οι μειώσεις κονδυλίων επηρεάζουν
καταλυτικά τα αναπτυξιακά μέρη του
τουρισμού, όπως τα ειδικά ενδιαφέρο-

ντα, τον αθλητικό τουρισμό, τις όλων
των μορφών εκδηλώσεις, τα συνέδρια
και άλλες μορφές ειδικού τουρισμού,
τομείς όπου οικοδομείτο η διαφοροποίηση μας. Η αφαίρεση της προοπτικής των τομέων αυτών μας αφήνει στις
ορέξεις του μαζικού θερινού τουρισμού, πνίγοντας την όποια προοπτική
διαφοροποίησης και στην επιμήκυνση
της περιόδου απασχόλησης. Ο ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ καλεί τους αρμόδιους κυβέρνηση
και βουλή να επανεξετάσουν την στάση και τις αποφάσεις τους για αποφυ-

γή των αρνητικών επακόλουθων της.
Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να παραμείνει σε ανοδική πορεία για το καλό
της οικονομίας και της απασχόλησης.
Στο συνέδριο Τουρισμού και Αειφορίας που συνδιοργανώθηκε από
τον ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ, το Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού και με την συμβολή ή
παρουσία άλλων τουριστικών συνδέσμων.
Πόλυς Καλλής
(Πρόεδρος ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ),
info@cytanet.com.cy, 99-597596
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Προτάσεις ΚΕΒΕ στην κυβέρνηση για τα μέτρα ανάπτυξης
Σε συνεδρία του στις 14 Φεβρουαρίου το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων που επεξεργάστηκε
το Υπουργείο Οικονομικών για τόνωση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης, βελτίωση της παραγωγικότητας και
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.
΄Οπως ανάφερε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος βασικές προϋποθέσεις, για τόνωση της ανάπτυξης και για διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας
παραμένουν, η επίτευξη μιας επιτυχούς δημοσιονομικής
προσαρμογής, η διατήρηση ενός ευνοϊκού φορολογικού
συστήματος για τις επιχειρήσεις, η επαρκής διοχέτευση
ρευστότητας στην οικονομία και η προώθηση αναπτυξιακών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα προτεινόμενα μέτρα έτυχαν διαβούλευσης κατ΄ αρχάς με
εκπροσώπους του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και στη συνέχεια με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Για τις
θέσεις του ΚΕΒΕ γράφουμε πιο κάτω : Από την επίσημη
πλευρά αναφέρθηκε ότι καταβλήθηκε προσπάθεια όπως
τα προτεινόμενα μέτρα ανάπτυξης καλύψουν όλους τους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα που αφορούν την ενθάρρυνση της απασχόλησης, την αναβάθμιση του πλαισίου
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, την εισαγωγή εγγυοδοτικού μηχανισμού για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της φορολόγησης
της ακίνητης περιουσίας, την εισαγωγή τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης, μέτρα στήριξης του τουρισμού, τον
εμπλουτισμού του τομέα των υπηρεσιών, την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και την πράσινη ανάπτυξη.
Παράλληλα, κυρίως μέσα από τον προϋπολογισμό
του 2012, προωθούνται μια σειρά από άλλα μέτρα, η
υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Τα
μέτρα αυτά περιστρέφονται κυρίως γύρω από την προώθηση ρυθμιστικού πλαισίου συνεργασίας δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, έργα υποδομής, τη χορήγηση πολεοδομικών κινήτρων, την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την
επίσπευση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε ότι
κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι η άμεση υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων από τα προτεινόμενα
μέτρα ανάπτυξης, παρόλο ότι αναμένεται να έχουν μεσοπρόθεσμο και μακροχρόνιο αντίκτυπο. Σε όσα από τα μέτρα απαιτείται νομοθετική ρύθμιση το ΚΕΒΕ διατύπωσε τη
θέση ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να κατατεθούν πολύ σύντομα τα σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή ενώ για τα υπόλοιπα μέτρα, θα πρέπει να
υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων για την άμεση υλοποίησή τους.
Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο περιλαμβάνουν ένα χρονοδιάγραμμα για την
προώθηση και υλοποίηση τους, και (καθορίζουν) το ποιος ή ποιοι θα έχουν την ευθύνη για την προώθηση και
την υλοποίηση τους με στόχο αυτό να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε μαζί με τα μέτρα που
έχουν ληφθεί να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας μας».
Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος ανάφερε ότι στο πακέτο που έχει εξεταστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν
περιλαμβάνεται θέμα καζίνο», και το θέμα αυτό είναι στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Κατά την συζήτηση των Κυβερνητικών προτάσεων
το ΚΕΒΕ κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις ως προς τα
μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν και τα οποία θα συμβάλουν στην έξοδο από την ύφεση. Σε ότι αφορά την
απασχόληση το ΚΕΒΕ ζητά άμεση προώθηση των σχετικών προγραμμάτων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναμικού για κατάρτιση ανέργων και εφαρμογή έκτακτου σχεδίου παροχής κινήτρων για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και νέων.
Για το μηχανισμό χρηματοδότησης των ΜΜΕ το ΚΕΒΕ ζητά ευέλικτη κατανομή των διαθέσιμων πόρων για
διασπορά κινδύνων και αναμενόμενων αποδόσεων και
λειτουργία του σχετικού μηχανισμού για διαρκή χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Στόχος του μέτρου πρέπει να είναι
η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τις εμπορικές τράπεζες για παραχώρηση δανείων με μειωμένα και
ανταγωνιστικά επιτόκια.
Το ΚΕΒΕ κατάθεσε εισήγηση για μεταρρύθμιση του

υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας ενώ ζήτησε επίσης επίσπευση των διαδικασιών παραχώρησης πολεοδομικών
κινήτρων σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
Συγκεκριμένες θέσεις κατάθεσε το ΚΕΒΕ και για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις και
τις δραστηριότητες των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Ζητείται έγκριση και προώθηση των μέτρων ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη του θεσμού που θα
επιφέρει οφέλη στην Κυπριακή οικονομία. Σε ότι αφορά
τη φορολόγηση πνευματικών δικαιωμάτων το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι στον κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας του ΥΕΒΤ υπάγονται και τα εμπορικά σήματα,
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια πέραν των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Κλάδος είναι η εγγραφή και
προστασία των πιο πάνω εκτός των ∆ικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Προτείνεται παραχώρηση αποσβέσεων πάνω στο κεφαλαιουχικό κόστος απόκτησης των
πνευματικών δικαιωμάτων ύψους 20% και παραχώρηση
έκπτωσης (απαλλαγή) από το εισόδημα επί των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας ύψους 80%.
Για την επιταχυνόμενη απόσβεση το ΚΕΒΕ προτείνει
ποσοστό 20% για μηχανήματα και 7% για βιομηχανικά
κτίρια ή ξενοδοχεία σε ότι αφορά επενδύσεις από το 2012
και για τα επόμενα δύο χρόνια.
Για τη Λογιζόμενη ∆ιανομή Κερδών προτείνεται κατάργηση της λογιζόμενης διανομής κερδών για τα κέρδη των
ετών 2012-2014 όσον αφορά ποσά που θα επενδυθούν
για προσθήκες στα πάγια ενεργητικά στοιχεία για σκοπούς της επιχείρησης, εξαιρουμένων των μη εμπορικών
αυτοκινήτων και του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Το
μέτρο αυτό θα είναι προσωρινό για περίοδο τριών ετών.
Για επιβολή ΦΠΑ για απόκτηση κατοικίας το ΚΕΒΕ πρότεινε την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%
για αγορά πρώτης κατοικίας επεκτείνοντας το σχέδιο και
για αγοραστές εξωτερικού.
Για το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων προτείνεται απαλλαγή μη μόνιμων κατοίκων διευθυντών ή
μετοχών από τη φορολόγηση πάνω στο όφελος που προκύπτει λόγω λήψης άτοκων δανείων από την εταιρεία
τους και που ισοδυναμεί με 9% ετήσια επί του δανείου.
Επαναφέρεται τέλος πρόταση για συνέχιση του Σχεδίου
απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων και αντικατάσταση με
οικολογικά
Τέλος το ΚΕΒΕ τονίζει ότι η πολιτική παραχώρησης
άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χώρων που αγοράζουν κατοικία αξίας τουλάχιστον €300.000 θα πρέπει να
διατυπωθεί σαφώς ώστε να μην δημιουργείται αβεβαιότητα στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον τηρούνται όλες οι
προϋποθέσεις τις οποίες θα γνωρίζει εκ των προτέρων θα
του παραχωρείται άδεια παραμονής.

Το ΚΕΒΕ ζητά να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Τους τελευταίους μήνες το ΚΕΒΕ είναι δέκτης πολλαπλών παραπόνων από επιχειρήσεις μέλη του για τις καθυστερήσεις του Τμήματος ΦΠΑ στην επιστροφή του
ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων είναι η δημιουργία σοβαρότατων προβλημάτων ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και τα προβλήματα
αυτά γίνονται ακόμα πιο πιεστικά λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Με δεδομένο ότι την τρέχουσα περίοδο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση
πρόσθετης χρηματοδότησης από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι τα δανειστικά επιτόκια, ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, κυμαίνονται σε υψηλά
επίπεδα, το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι το κράτος θα πρέπει
να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία και να παρέχει
ουσιαστική συνδρομή προς τις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, και να περιορίζει όσο το δυνατό περισσότερο την αδικαιολόγητη κατακράτηση κεφαλαίου

κίνησης που είναι πολύ σημαντικό για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το πρόβλημα εντείνεται στις περιπτώσεις εξαγωγικών επιχειρήσεων, αφού οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις
παρουσιάζουν συνήθως πιστωτικό υπόλοιπο λόγω
του ότι ο φόρος εισροών τους υπερβαίνει κατά πολύ
τον αντίστοιχο φόρο εκροών (οι εξαγωγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οποιαδή-

ποτε επιβάρυνση του κοστολογίου των εξαγωγών μας
(λόγω της ανάγκης πρόσθετου δανεισμού για κάλυψη
του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης) που προκύπτει
από την προαναφερόμενη καθυστέρηση, προκαλεί με
τη σειρά της προβλήματα ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προβαίνουν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, είτε για επέκταση των υφιστάμενων είτε
για την ανέγερση νέων υποστατικών, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για φορολογητέες συναλλαγές.
Με βάση τα πιο πάνω το ΚΕΒΕ έχει ζητήσει από την
αρμόδια Υπηρεσία ΦΠΑ να ανταποκρίνεται με την ίδια
ταχύτητα σε σχέση με τις δικές της υποχρεώσεις προς τις
επιχειρήσεις, όπως η ίδια απαιτεί από αυτές. Πάγια θέση και απαίτηση του ΚΕΒΕ είναι η εφαρμογή στην πράξη της αρχής της ισονομίας και της χρηστής διοίκησης.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Ο Περί της Οργάνωσης του χρόνου εργασίας νόμος βασικές πρόνοιες
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο
επτά ημερών με έναρξη την 00:01 της ∆ευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής. «Επαρκής χρόνος ανάπαυσης» σημαίνει
την κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης,
των οποίων η διάρκεια είναι επαρκώς μακρά
και συνεχής, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι
εργαζόμενοι δεν θα προκαλούν σωματικές
βλάβες στους ιδίους, σε συναδέλφους τους
ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την
υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών
εργασίας.
«Εργασία κατά βάρδιες» σημαίνει κάθε
μέθοδο οργάνωσης της ομαδικής εργασίας
κατά την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται
ο ένας τον άλλο στις ίδιες θέσεις εργασίας
με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου
του ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής, πράγμα
το οποίο υποχρεώνει τους εργαζομένους
να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές
ώρες, σε μια δεδομένη περίοδο ημερών ή
εβδομάδων.
«Εργαζόμενος τη νύκτα» σημαίνει κάθε
εργαζόμενο που απασχολείται επί τρεις τουλάχιστον ώρες του ημερησίου χρόνου εργασίας του πάνω σε τακτική βάση κατά την
νυκτερινή περίοδο, ή ο οποίος ενδέχεται να
απασχολείται για τουλάχιστον 726 ώρες του
ετήσιου χρόνου εργασίας του κατά την νυκτερινή περίοδο, εφόσον δεν προβλέπεται
μικρότερος αριθμός ωρών από συλλογικές
συμβάσεις.
«Μετακινούμενος εργαζόμενος» σημαίνει
κάθε εργαζόμενο ο οποίος ασχολείται ως μέλος του ταξιδεύοντος ή ιπτάμενου προσωπικού μιας επιχείρησης ή οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων
οδικώς, αεροπορικώς ή δια μέσου εσωτερικών πλωτών οδών.
«Νυκτερινή περίοδος» είναι η περίοδος
που αρχίζει την 23:00 και λήγει την 06:00.
«Χρόνος Εργασίας» είναι η περίοδος
κατά την διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση
του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα
ή τα καθήκοντα του, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ο παρών Νόμος καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας και
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από το πεδίο
εφαρμογής του Νόμου εξαιρούνται:
α. Οι Ναυτικοί, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και από ορισμένες πρόνοιες οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι.

β. Εργαζόμενοι των οποίων η διάρκεια
του χρόνου εργασίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ασκούμενης δραστηριότητας δεν υπολογίζεται ή και δεν προκαθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται από
τους ίδιους τους εργαζομένους, π.χ. διευθυντικά στελέχη ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι να παίρνουν αποφάσεις, αυτονομία, οικογενειακό προσωπικό και
εργαζόμενοι στον τελετουργικό τομέα
των εκκλησιών και των θρησκευτικών
κοινοτήτων.
III. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
α. Κάθε εργαζόμενος έχει στη διάθεση του
ανά περίοδο 24 ωρών (που αρχίζει την
00:01 και λήγει την 24:00 ώρα), περίοδο
ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα
συνεχόμενων ωρών.
β. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται ανά εβδομάδα συνεχή ανάπαυση 24 ωρών συν
τις 11 ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης.
Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς
λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης
της εργασίας, μπορεί να οριστεί περίοδος
ανάπαυσης 24 ωρών. Μα απόφαση του
εργοδότη μπορεί να οριστεί μια συνεχόμενη περίοδος ελάχιστης ανάπαυσης 48
ωρών ή δύο περίοδοι ανάπαυσης 24 συνεχόμενων ωρών ανά περίοδο 14 ημερών.
IV. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά
μέσον όρο συμπεριλαμβανομένων και
των υπερωριών, σε περίοδο 4 μηνών
(κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου οι
περίοδοι ετήσιας άδειας και άδειας ασθενείας δεν συνεκτιμούνται)
β. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται εάν ο εργοδοτούμενος συναινεί και
υπό κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. ο εργοδοτούμενος δεν υφίσταται καμία επίπτωση αν αρνηθεί, ο εργοδότης τηρεί σχετικό
αρχείο το οποίο είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για έλεγχο, η αρμόδια αρχή
μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίζει
τη δυνατότητα υπέρβασης των 48 ωρών,
κ.λ.π.)
γ. Νομοθετικές πρόνοιες που ήδη βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζουν να ισχύουν εάν
προβλέπουν ευνοϊκότερες συνθήκες για
τους εργαζομένους. Για παράδειγμα,
συνεχίζουν να ισχύουν οι πρόνοιες του
Νόμου περί βοηθών καταστημάτων (38
ώρες από, συν 8 ώρες υπερωρία με εξαίρεση γιορτές που μπορεί να είναι περισσότερες), του ∆ιατάγματος Περί Ωρών Εργασίας στα Μεταλλεία (40 ώρες υπογείως
και 44 επίγειος) και του Νόμου περί Απασχόλησης των Νέων.

V. ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
α. Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας
υπερβαίνει τις έξι ώρες, ο εργαζόμενος
δικαιούται διάλειμμα 15 τουλάχιστον λεπτών στην διάρκεια του οποίου δικαιούται να απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του.
β. Απαγορεύεται η χορήγηση διαλείμματος το οποίο θα είναι συνεχόμενο με την
έναρξη ή λήξη της ημερήσιας εργασίας.
γ. Εάν οι λεπτομέρειες του διαλείμματος
(διάρκεια, όροι παροχής του κ.λ.π.) δεν
ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις,
θα καθορίζονται μετά από διαβούλευση του εργοδότη της κάθε επιχείρησης
και των εκπροσώπων των εργαζομένων
σ΄αυτήν.
VI. ΕΤΗΣΙΑ Α∆ΕΙΑ
Η ελάχιστη ετήσια άδεια με απολαβές είναι
τέσσερις εβδομάδες. Το ποσό εισφοράς στο
Κεντρικό Ταμείο Αδειών πάνω σε κάθε ευρώ
που κερδίζεται, για ετήσια άδεια τεσσάρων
εβδομάδων είναι 8 σεντ.
VII. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΒΑΡ∆ΙΕΣ
α. Οι εργαζόμενοι τη νύκτα δεν πρέπει να
απασχολούνται κατά μέσο όρο πάνω
από 8 ώρες το 24ώρο για περίοδο ενός
μηνός ή για άλλη περίοδο η οποία καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις.
β. Αυστηρότερες πρόνοιες ισχύουν για εργαζόμενους τη νύκτα, των οποίων η εργασία ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση.
γ. Εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους
τη νύκτα τακτικά οφείλει να ενημερώνει
γραπτώς το Υπουργείο Εργασίας.
δ. Πριν την ανάληψη νυκτερινής εργασίας,
ο εργοδότης διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι υποβάλλονται δωρεάν σε ιατρικές
εξετάσεις, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, για να διαπιστωθεί ή καταλληλότητα τους για την εργασία αυτή.
ε. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας που οφείλονται στην νυκτερινή
εργασία πρέπει να μετατίθενται, οπότε είναι δυνατόν, σε θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.
στ. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι τη νύκτα ή σε βάρδιες απολαμβάνουν προστασία όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία τους, ισοδύναμη με αυτή
που παρέχεται στους άλλους εργαζομένους.
VIII. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το Νόμο αυτό
εφόσον προνοούνται από συλλογικές συμβάσεις ή από συμφωνίες μεταξύ των εργο-

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

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

δοτών και των εκπροσώπων των εργαζομένων, υπό τον όρο ότι στους επηρεαζόμενους
εργαζόμενους θα χορηγούνται ισοδύναμοι
περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή
όπου αυτό είναι αδύνατο, θα τους παρέχεται κατάλληλη προστασία. Οι παρεκκλίσεις
αυτές μπορεί να αφορούν την ημερήσια και
εβδομαδιαία ανάπαυση, τα διαλείμματα, τη
νυκτερινή εργασία και τη περίοδο αναφοράς
για τη 48ωρη εβδομαδιαία εργασία ή οποία
μπορεί να φθάσει από 4 στους 12 μήνες και
εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. δραστηριότητες που έχουν το στοιχείο
της απόστασης είτε ανάμεσα στους τόπους εργασίας και κατοικίας του εργαζόμενου είτε ανάμεσα στους διάφορους
τόπους εργασίας του.
β. δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης
που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη
συνεχούς παρουσίας.
γ. δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται
από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής.
δ. περιπτώσεις προβλέψιμης αύξησης του
φόρτου εργασίας ιδίως στον τουρισμό,
την γεωργία και τα ταχυδρομεία.
ε. περιστατικά τα οποία οφείλονται σε ξένες
προς τους εργοδότες ανώμαλες ή απρόοπτες συνθήκες ή εκτάκτων γεγονότων
στ. περιπτώσεις ατυχήματος ή επικείμενου
ατυχήματος.
η. κάθε φορά που ο εργαζόμενος αλλάζει
βάρδια και δεν μπορεί να έχει ανάμεσα
στο τέλος μιας βάρδιας και στην αρχή
της επόμενης ημερήσια ή και εβδομαδιαία ανάπαυση.
θ. ειδικές πρόνοιες προβλέπονται για τους
ειδικευόμενους γιατρούς.
IX. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Οι διατάξεις που αφορούν την ημερήσια
ανάπαυση, τα διαλείμματα, την εβδομαδιαία
ανάπαυση και τη διάρκεια νυκτερινής εργασίας δεν εφαρμόζονται στους μετακινούμενους εργαζομένους. Η περίοδος αναφοράς για τη μέγιστη εβδομαδιαία εργασία 48
ωρών επεκτείνεται για τους μετακινούμενους
εργαζομένους στους 12 μήνες αν αντικειμενικοί ή τεχνικοί λόγοι ή λόγοι σχετικοί με την
οργάνωση της εργασίας το δικαιολογούν.
X. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εργοδότης που παραβαίνει τις πρόνοιες
του Νόμου υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι ένα
χρόνο, σε πρόστιμο μέχρι 3400 ευρώ ή και
στις δύο ποινές μαζί.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Ενημέρωση
για εργασιακά
θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του εμπλοκή στα εργασιακά
δρώμενα και παραμένοντας πιστό στην
δέσμευση του να πληροφορεί και να
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των εργοδοτών και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων
για τα εργασιακά θέματα.
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μικρά
Εκστρατεία
επιθεώρησης
εργοταξίων
Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την
περίοδο Ιανουαρίου –
Απριλίου 2012, θα διεξάγει
εκστρατεία επιθεωρήσεων
των εργοταξίων με στόχο την
προστασία των εργαζομένων
που διεξάγουν εργασίες
σε ύψος. Οι επιθεωρήσεις
που θα διεξαχθούν στα
πλαίσια της εκστρατείας θα
επικεντρωθούν στον έλεγχο
συμμόρφωσης με τις διατάξεις
της περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νομοθεσίας
σε σχέση με τα απαιτούμενα
προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα για την αντιμετώπιση
των κινδύνων που ενέχονται
στις εργασίες σε ύψος.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις
ή πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνούν με τον
Λειτουργό Επιθεώρησης
Εργασίας κ. Μιχάλη Ορφανίδη
στο τηλ. 22405660.

Φόρουμ Μόδας
και Υφαντών
στη Ρίγα στις 13
Απριλίου 2012
Το Πρώτο Φόρουμ Βαλτικής
Μόδας και Υφαντών που
στοχεύει στη διατήρηση και
επέκταση των αγορών θα
οργανωθεί από τη ∆ιεθνή
Εκθεσιακή Εταιρεία BT1 στην
πρωτεύουσα της Λατβίας Ρίγα
στις 13 Απριλίου 2012.
Συμμετείχαν βιομήχανοι,
διανομείς και αγοραστές
ένδυσης μεταπωλητές και
επενδυτές από τις χώρες της
Βαλτικής, τις Σκανδιναβικές
χώρες και άλλες χώρες τις
Ευρώπης.
Πληροφορίες:Ilze Avota
Project Manager Intertextil
Balticum 2012, Nordic and
Baltic Fashion and Textile
Forum, Tel. 37167065037,
Κινητό 371-29355607,
E-mail:llze.avota@bt1.
lv, http://www.bt1.lv/bt1/
intertextll/?llnk=10800000
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Μεγάλη διεθνής επιτυχία του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου
Κατόπιν επιτόπου αξιολόγησης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου και σχετικής εισήγησης του, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του International Council of Management
Consulting Institutions, ICMCI, έχει αποδεκτεί τον ΣΕΣΕΚ σαν
πλήρες μέλος. Ο ΣΕΣΕΚ είναι εντεταγμένος στο ΚΕΒΕ.
Το ICMCI είναι σήμερα ο μεγαλύτερος οργανισμός ρύθμισης του επαγγέλματος των Συμβούλων Επιχειρήσεων στον
κόσμο, με μέλη σε πέραν των 60 χωρών. Στόχος του ICMCI
είναι η συνεχής αναβάθμιση του ρόλου των Επαγγελματία
Συμβούλου Επιχειρήσεων, η ρύθμιση του επαγγέλματος με
επαγγελματικά και ποιοτικά πρότυπα για την διασφάλιση
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ο τίτλος του Certified Management Consultant, Εγκεκριμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων αποδίδεται σε Επαγγελματίες Συμβούλους Επιχειρήσεων
οι οποίοι πέραν των άλλων
Ακαδημαϊκών
Προσόντων
τους και Συμμετοχών σε άλλα επαγγελματικά σώματα
αποδεδειγμένα προσφέρουν
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
Επαγγελματικά.
Η επιτυχία του ΣΕΣΕΚ έχει
ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο η οποία θέλει να είναι ένα
ελκυστικό κέντρο Υπηρεσιών,
ιδιαίτερα στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που περνά ο
τόπος μας και η παγκόσμια οικονομία. Ο ΣΕΣΕΚ προβλέπει στην συνέχιση της θετικής συνεισφοράς των μελών του στην Εθνική Οικονομία. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια έχουμε ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση προγραμμάτων ενημερωτικών συναντήσεων με αρμόδιους φορείς. Ο πρόεδρος του ΣΕΣΕΚ, Λούης Μ. Λοΐζου σε συνέντευξη
του με αφορμή αυτή την διεθνή διάκριση εξηγεί τα οφέλη
που προκύπτουν, τόσο για τα μέλη του Συνδέσμου όσο και
για τους πελάτες τους. Ο τομέας προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο έχει ιστορία αρκετών χρόνων
και έχει αναμφίβολα συνεισφέρει στην επιχειρηματική ανάπτυξη του τόπου μέσα από διακριτικές παρεμβάσεις. Έχει να
παρουσιάσει εξέλιξη παράλληλα με την διεθνή εξέλιξη στον
τομέα, φυσικά με όλους τους περιορισμούς που προκαλούν
το μέγεθος και ωριμότητα της αγοράς.
Ποιοι είναι οι στόχοι του ΣΕΣΕΚ;
Οι στόχοι του ΣΕΣΕΚ είναι βασισμένοι σε δύο πυλώνες. Ο
πρώτος πυλώνας φυσικά, είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Συμβούλου Επιχειρήσεων μέσα από την ποιοτική
ανάπτυξη των μελών του. Ο δεύτερος πυλώνας, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, είναι η υποστήριξη της αγοράς στην
εκτίμηση και αγορά υπηρεσιών που να προσθέτουν αξία.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει ένας τοπικός σύνδεσμος πλήρες μέλος του ICMCI είναι ότι πρέπει να αποδείξει στο ICMCI ότι έχει την δυνατότητα και τους μηχανισμούς
να αξιολογεί και να παρακολουθεί τον επαγγελματισμό των
μελών του με την δυνατότητα αποβολής, μέσω πειθαρχικής
επιτροπής. Ο Σύνδεσμος πρέπει να αποδείξει ότι είναι The
Leading Management Consultant Accreditation Body στον
χώρο του.
Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΣΕΣΕΚ;
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICCMC οι οποίοι αντανακλούνται πλήρως στο καταστατικό και κανονισμούς του
ΣΕΣΕΚ το πρώτο κριτήριο είναι να είναι κάποιος επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων. Μέσα από την διαδικασία
εγγραφής μελών η οποία είναι ξεκάθαρη μέσα από τεκμηριωμένες απαιτήσεις και κριτήρια που καλύπτουν τις απαιτήσεις για να γίνει κάποιος μέλος αλλά και την διατήρηση της
εγγραφής γίνεται ξεκάθαρο ότι τα βασικά κριτήρια είναι ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

Πιο συγκεκριμένα κάποιος για να αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο CMC θα πρέπει να:
(α) παρέχει αποδεδειγμένα επιχειρησιακές συμβουλές και
(β) έχει προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 5 χρόνια στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και
(γ) έχει κατάλληλη ακαδημαϊκή υποδομή πανεπιστημιακού
επιπέδου και
(δ) έχει επιτύχει στις εξετάσεις και στην προσωπική συνέντευξη που προνοούνται από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων (ICMCI)
Σαν αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης ο ΣΕΣΕΚ μπορεί να
αποδίδει τον τίτλο CMC, Certified Management Consultant,
στους επιτυχόντες υποψήφιους.
Να τονίσω ότι οι διαδικασίες μας είναι βάση του διεθνούς
πρότυπου ISO17020 που αφορά την λειτουργία φορέων πιστοποίησης.
Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να βεβαιώνονται ότι
αγοράζουν επαγγελματίες συμβούλους
Οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι αγοράζουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν τώρα να είναι βέβαιοι
ότι θα έχουν προστιθέμενη αξία. Ο ΣΕΣΕΚ έχει ετοιμάσει οδηγό για την επιλογή και συνεργασία με Συμβούλους Επιχειρήσεων.
Ο τομέας της προσφοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
στην Ευρώπη
Όπως όλοι γνωρίζουμε η ΕΕ, και όχι μόνο, θεωρεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ακρογωνιαίο λίθο. Συνοπτικά αναφέρω ότι συγκεκριμένα για τον τομέα των υπηρεσιών έχουν
εγκριθεί σειρά κανονισμών κάτω από το Services Directive.
Επίσης η έκδοση του Small Business Act καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές που αφορούν την υποστήριξη και ρύθμιση της ανάπτυξης των ΜΜΕ. Σαν μέτρα
εφαρμογής των πιο πάνω έχουν θεσπιστεί π.χ. σειρά πρoτύπων. Το πιο πρόσφατο είναι το ΕΝ 16114 – Guidelines for
Management Consulting Service Providers.
info
Ο ΣΕΣΕΚ έχει δική του ιστοσελίδα με πλήρης στοιχεία για
την λειτουργία του. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του είναι
www.sesek.com.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
βρουν χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.icmci.
com. Επίσης επιχειρήσεις που ψάχνουν Εγκεκριμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα
www.globalcmc.org στην οποία
μπορούν να βρουν CMC κατά χώρα και ειδικότητα.

H Deloitte στο App Store
Πλήρης, έγκυρη και
σφαιρική ενημέρωση
για χρήστες iPhone
και iPad
Aνά πάσα στιγμή πληροφόρηση
για την οικονομία και
τα φορολογικά θέματα
Ευρετήριο Γραφείων
και στελεχών της Deloitte

ΕΠΙΣΗΣ...
Προσωπικός Υπολογιστής
Φορολογίας, όπου οι χρήστες μπορούν
να εισάγουν τις Πηγές Εισοδήματος
τους, τις Αφαιρέσεις και Εκπτώσεις,

fmw financila media way

για να υπολογιστεί η Φορολογία τους
για συγκεκριμένο φορολογικό έτος

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτής της εφαρμογής έγινε εσωτερικά από το Τμήμα Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών της Deloitte σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.Την ίδια υπηρεσία η Deloitte
μπορεί να την προσφέρει και σε ενδιαφερόμενους πελάτες της.
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H νέα τεχνολογία των επικοινωνιών σώζει
ζωές σε περιπτώσεις ατυχημάτων
Μέχρι το 2015 το αυτοκίνητο σας θα περιέχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας
καλώντας αυτόματα την κλήση υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού
ατυχήματος.
Ακόμα και σε περίπτωση λιποθυμίας και
χωρίς αντανακλαστικά ή και φυσικές ικανότητες, το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τις υπηρεσίες τάξης και διάσωσης με
το ακριβές στίγμα και σημείο που έγινε το
δυστύχημα και το ασθενοφόρο θα είναι
κοντά σας σε λίγα λεπτά. Το ηλεκτρονικό
αυτό σύστημα που έχει βαπτιστεί ‘’E-Call’’
πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει όπως
από το 2015 και μετά, όλα τα νέα μοντέλα
αυτοκινήτων και οχημάτων να είναι εξοπλισμένα με το σωτήριο ΄Ε-Call’. Με σύσταση
της, η Επιτροπή , καλεί τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν όπως όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, έτσι ώστε οι ηλεκτρονικές κλήσεις
να μεταβιβάζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Μόλις η eCall συσκευή μέσα στο αυτοκίνητο σας διαισθανθεί σοβαρές αναταράξεις
και ταρακουνήματα σε περίπτωση ατυχήματος καλεί αυτόματα το πλησιέστερο κέντρο
έκτακτης ανάγκης και μεταδίδει στο κέντρο
την ακριβή γεωγραφική θέση και άλλες συναφείς πληροφορίες. Με τον ίδιο τρόπο η
ηλεκτρονική συσκευή eCall μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα σε περίπτωση
που διερχόμενο άτομο βρεθεί στο σημείο
του ατυχήματος.
Άσχετα η κλήση γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα πάντα θα υπάρχει μια σύνδεση φωνής μεταξύ του οχήματος και του κέντρου
κλήσεως, πέρα από την αυτόματη σύνδεση και μεταφορά των ηλεκτρονικών δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο κάθε διαθέσιμο
αυτοκίνητο στη σκηνή του δυστυχήματος,
είναι ικανό να απαντά σε ερωτήσεις και να
παρέχει επιπλέον λεπτομέρειες στο τηλεφωνικό κέντρο.
Είναι επιτακτική ανάγκη να παρθούν μέτρα για τη μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών στους δρόμους της
Ευρώπης. Το 2009, περίπου 35000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 1.5 εκατομμύρια άτομα τραυματίστηκαν σε περίπου 1.15
εκατ. Τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίχτυο
της ΕΕ.
Η άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ατυχήματος και ο προσδιορισμός της ακριβούς
τοποθεσίας συντείνουν στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης από τις αρμόδιες αρχές
κατά 50% σε αγροτικές και 40% σε αστικές
περιοχές.
Χάρις στη σημαντική μείωση του χρόνου
ανταπόκρισης το eCall αναμένεται να σώσει
εως και 2500 ζωές το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μειώσει την σοβαρότητα
των δεκάδων χιλιάδων τραυματισμών γεγονός που θα οδηγήσει στην ταχύτερη ανάκαμψη και προοπτική των ασθενών.
Επίσης φτάνοντας νωρίτερα στο τόπο του
ατυχήματος θα επιτρέψει την ταχύτερη εκκαθάριση των χώρων συντριβής μειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο δευτερογενούς ατυχήματος
και τη μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Από οικονομικής άποψης, η απώλεια της
ΕΕ που προκαλείται από τροχαία ατυχήματα ανέρχεται σε περισσότερο από 60 δις. ευρώ ανά έτος. Εάν όλα τα αυτοκίνητα ήταν
εξοπλισμένα με το eCall υπολογίζεται ότι η
πρόσθετη εξοικονόμηση θα ήταν 20 δισεκατομμύρια ανά έτος.
Παρά τα πολλά οφέλη που αποκομίζονται, το eCall έχει ακόμα αρκετό δρόμο να
διανύσει πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία του στην Ευρώπη. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση
παράλληλων δράσεων από ένα φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και οργανισμών που
εμπλέκονται σε αυτήν την αλυσίδα. Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι:
Πρώτο μέτρο είναι όπως όλα τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την γραμμή παραγωγής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με
συσκευές eCall και να πληρούν κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
∆εύτερο μέτρο είναι όπως οι τηλεφωνικοί παροχείς πρέπει να διασφαλίσουν ότι
τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι ικανά να
αναγνωρίσουν κλήσεις από και προς τη συσκευή eCall. Η φωνητική κλήση και τα ελάχιστα στοιχεία από το ατύχημα πρέπει να
διαβιβάζονται το συντομότερο δυνατό στο
κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Τρίτο, τα κέντρα έκτακτής ανάγκης και οι
υπηρεσίες διάσωσης πρέπει να είναι ειδικά
εξοπλισμένα για την επεξεργασία των δεδομένων που θα λαμβάνεται από τα eCall. Για
παράδειγμα τα κέντρα έκτακτης ανάγκης θα
πρέπει να είναι εξοπλισμένα για να μπορούν
να διαβιβάζουν τις πληροφορίες σε ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομεία κλ.π. ∆υστυχώς δεν είναι όλα τα κέντρα
κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε θέση να υποστηρίξουν αυτές
τις λειτουργίες.
Στον Ευρωπαϊκό χώρο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα eCall η οποία
συντονίζει το έργο των Εθνικών Πλατφόρμων. Ειδικότερα αποτελεί συνέχεια της προανάπτυξης πιλοτικών προγραμμάτων που
προορίζονται για την δοκιμή και την εξα-

σφάλιση της διαλειτουργικότητας και της
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας eCall
σε όλη την Ευρώπη.
Επί του παρόντος 20 κράτη μέλη της ΕΕ
έχουν δηλώσει επίσημα την υποστήριξη
τους για την έγκαιρη ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος eCall: Οι χώρες αυτές
είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, ∆ημοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Εσθονία, Φιλανδία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.
Τέσσερα ακόμα κράτη μέλη έχουν αρχίσει εσωτερικές διαδικασίες δημιουργίας
eCall : Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λετονία, και
Πολωνία.
H Ευρωπαϊκή eCall Πλατφόρμα ελκύει στο
ίδιο τραπέζι εμπειρογνώμονες από τα κράτη
μέλη και τους ενδιαφερόμενους (κατασκευαστές αυτοκίνητων, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, προμηθευτές, λέσχες αυτοκινήτου,
τμήματα οδικών μεταφορών κ.τ.λ) με σκοπό
την ολοκλήρωση εργασία για τα ελλείποντα
τμήματα και διεργασίες στην αλυσίδα.
Η πλατφόρμα αυτή συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή eCall σε όλη την
Ευρώπη. Εξασφαλίζει την έγκαιρη αποτελεσματική και εναρμονισμένη προσπάθεια
εφαρμογής των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων.
Στον Ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν σήμερα
περισσότερες από 100 επίσημες δεσμεύσεις
για το πανευρωπαϊκό eCall από τις οργανώσεις τις βιομηχανίας, οδικής ασφάλειας, τμήματα ασφάλειας, αστυνομικές διευθύνσεις
και άλλους οργανισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια της να προωθήσει την εφαρμογή του
ηλεκτρονικού συστήματος eCall σε όλα τα
κράτη Μέλη, παίρνει διάφορα επιπρόσθετα μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν
την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας με την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των οδηγών, καταναλωτών και εμπόρων
αυτοκινήτων, ως επίσης και την χρηματοδότηση των πιλοτικών έργων για την εφαρμογή eCall.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη θέσπιση
νομοθετικών μέτρων που θα απευθύνονται
σε διαφόρους φορείς όπως:
α) Με την εισαγωγή νέου ρυθμιστικού
πλαισίου στις αυτοκινητοβιομηχανίες επιβάλλοντας την εισαγωγή και εγκατάσταση
μιας οικονομικά συμφέρουσας συσκευής
eCall σε όλα τα νέα οχήματα.
β) ‘Όλοι οι τηλεφωνικοί παρόχοι θα πρέπει να διαβιβάζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις έκτακτες κλήσεις και τα συναφή
δεδομένα από το χώρο του δυστυχήματος
οχήματα στα κέντρα εκτάκτων αναγκών.
γ) τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να αναβαθμίσουν άμεσα τα κέντρα έκτακτης ανάγκης
για αποτελεσματική αντιμετώπιση στις τηλεκλήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή ETSI TC
EMTEL (Emergency Communications) εκπονεί πρότυπα για τεχνολογίες υποστηριχτικές σε θέματα εκτάκτων αναγκών και είναι
υπεύθυνη για τη περισυλλογή στοιχειών και
απαιτήσεων των εθνικών αρχών που είναι
υπεύθυνες για την τροφοδότηση στοιχειών
και πληροφοριών εκτάκτων αναγκών. Η εισαγωγή τέτοιων πρωτοποριακών ενεργειών
θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυστυχημάτων με
κύριο στόχο την διάσωση ανθρώπων από
βέβαιο θάνατο. Ο Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης συμμετέχει ενεργά στην Τεχνική αυτή Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το θέμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ETSI
TC EMTEL ‘’Εmergency Communications’’
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.
Ιωσήφ Καρής
Λειτουργός Πληροφορικής
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Τηλ. 22-411420
Ηλε. Ταχ – j.karis@cys.org.cy
Πηγές: European Commission
Information Society and Media
European Telecommunication Standard
Institute (ETSI)
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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 κατάσταση της οικονομικής ανάλυσης των χωρών της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά την
οικονομική κατάσταση όλων των χωρών της Ευρώπης. Η DnB είναι η μεγαλύτερη πηγή εμπορικών πληροφοριών για επιχειρήσεις
ανά το παγκόσμιο. Βρίσκεται στην αγορά της εμπορικής πληροφόρησης εδώ και 170 χρόνια, προσφέροντας στους συνεργάτες της
άμεση πληροφόρηση για περισσότερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για κρίσιμες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ενδελεχή έρευνα για την κάθε χώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@
infocreditgroup.com ή στο τηλέφωνο 22398000.

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

The euro-zone crisis overshadows the country's risk outlook.
The economic outlook remains grim as oil output falls sharply.
Deep economic and political problems remain, despite recent significant financial inflows.
The country finally forms a government but the growth outlook remains poor.
The growth outlook continues to deteriorate amidst the euro-zone crisis.
The economic outlook worsens as demand falls in the euro zone.
The government remains committed to the key goal of medium-term fiscal consolidation.
A slowdown in economic activity now looks to be fully under way.
D&B upgrades Georgia's country risk rating as the economy improves and relations with Russia look more promising.
D&B downgrades Hungary's country risk rating as economic and political risks escalate.
A series of clashes in the western oil-producing region could pose a threat to political stability.
The economic growth rate achieved in 2011 looks unlikely to be maintained in 2012.
Recent economic data show a strong performance but a slowdown is likely.
Economic expansion is set to slow following strong activity in 2011.
The economic outlook is promising but the euro-zone crisis threatens the upturn.
Despite a good performance in 2011, the economy looks set to slow.
The short-term outlook remains stable despite political fragility.
Prime Minister Putin's poll lead ahead of March's presidential election highlights political risks.
Adverse developments in the euro zone dominate the economic risk outlook.
The economic outlook deteriorates as the euro-zone economy faces recession.
D&B downgrades Slovenia's country risk rating as the economic outlook worsens.
The overall economic outlook remains positive given high prices for key commodities.
Despite questionable government data, economic growth appears buoyant.
The gas price dispute with the IMF continues to cloud the outlook.
Rapid economic growth looks set to continue, at least over the short term.

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

The growth outlook deteriorates further and a near-term fall into recession is likely.
The economy is probably already in recession and could contract further in early 2012.
Further fiscal tightening and the increasing risk of a Greek sovereign default undermine the risk outlook.
The economy looks set to slow over the medium term.
Growth is forecast to slow amid weaker economic sentiment.
D&B downgrades France's country risk rating as the economy struggles to grow and political uncertainty rises.
D&B downgrades Germany's country risk rating on the back of poorer export prospects.
The risk of a disorderly sovereign default and exit from the euro zone increases sharply.
Inflation remains a severe threat to the economic recovery.
The short-term outlook deteriorates following a series of worrying economic developments.
Economic growth is set to shrink amid low consumer and business confidence.
D&B downgrades Luxembourg's country risk rating amid serious exposure to the euro-zone debt crisis.
Political risk and uncertainty increase as the government faces a crucial no-confidence vote.
The weakening Euroland economy continues to weigh on the country's economic performance.
Export sectors face stronger headwinds but domestically-orientated businesses are still doing well.
Economic and financial risks continue to rise as the country's debt is downgraded to junk status.
The new government's additional spending cuts will further aggravate the recession in 2012.
The central bank's latest interest rate cut is unlikely to have a significant impact on growth.
The resignation of the central bank's governor raises concerns about the exchange rate.
The economy faces the risk of overheating following a period of strong growth.
The risk outlook deteriorates as economic prospects continue to worsen.
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Ελκυστικός Επενδυτικός
προορισμός η Κύπρος
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η Κύπρος να παραμείνει
ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και η
οικονομία να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική, δήλωσε
ο Υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμίας σε χαιρετισμό
που διάβασε ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Μάνθος
Μαυρομάτης στο Επιχειρηματικό και Επενδυτικό
Φόρουμ Ρωσίας-Κύπρου στη Λεμεσό. Στο χαιρετισμό
ο ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε ότι ένας από τους βασικότερους
στόχους της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει αλλά και
να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα πλεονεκτήματα
που προσφέρει η Κύπρος ως ένα διεθνές επιχειρηματικό
κέντρο και να καταστήσει την οικονομία ακόμη πιο
ανταγωνιστική.
«Η απουσία εθνικής νομισματικής και συναλλαγματικής
πολιτικής εξαιτίας της ένταξης μας στην ευρωζώνη,
υπογραμμίζουν ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για
ενίσχυση των δημοσιονομικών μας πολιτικών και την
ανάγκη για δομικές αλλαγές», είπε ο ΥΠΟΙΚ.
Ο κ. Καζαμίας αναφέρθηκε ειδικότερα στο θέμα της
ανταγωνιστικότητας λέγοντας ότι κλειδί αποτελεί η
εφαρμογή των αλλαγών που προνοεί η στρατηγική,
«Ευρώπη 2020» της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία.
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, τα μέτρα που βρίσκονται σε
εξέλιξη και εφαρμόζονται προς αυτή την κατεύθυνση
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απλοποίηση τoυ
ρυθμιστικού πλαισίου και την μείωση του διοικητικού
κόστους για τις επιχειρήσεις, την συνεχιζόμενη
αναβάθμιση των υποδομών στις συγκοινωνίες, την
ενέργεια και τις μεταφορές, την προώθηση της έρευνας
και της καινοτομίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού. Στην ομιλία του ο Υπουργός τόνισε ότι η
Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε διεθνές
επίπεδο λόγω της οικονομικής κρίσης και λαμβάνει
μέτρα ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός και ένα αξιόπιστο διεθνές
επιχειρηματικό κέντρο. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί
μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ενώ ετοιμάζεται
και νέο πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη και την
απασχόληση.
«Με την ευκαιρία, καλώ όλους τους διεθνείς επενδυτές,
περιλαμβανομένων και ρωσικών εταιρειών, να
εκμεταλλευτούν αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει
να προσφέρει η Κύπρος, όπως είναι για παράδειγμα
το επενδυτικό και φορολογικό σύστημα, και να
επενδύσουν σε τομείς με άκρως θετικές προοπτικές
όπως είναι ο τομέας της ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες
και οι υποδομές», είπε ο κ. Καζαμίας. Ο Υπουργός
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αξιοζήλευτες επιδόσεις
της κυπριακής οικονομίας πριν τη διεθνή οικονομική
ύφεση, τονίζοντας το ψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.
Τόνισε ότι ακόμη και ανεξάρτητοι οργανισμοί , όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα, σε εκθέσεις τους, εκθειάζουν τον
δυναμισμό της κυπριακής οικονομίας.
Είπε συγκεκριμένα ότι σε έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας το 2012 η Κύπρος κατετάγη 40η από σύνολο
183 χωρών ενώ σε άλλη διεθνή έκθεση για την
ανταγωνιστικότητα η χώρα μας κατετάγη 47η σε σύνολο
142 χωρών.Καταλήγοντας ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη
αρκετό πεδίο για ανάπτυξη όσον αφορά τις επενδύσεις
στην Κύπρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Φόρουμ
Ρωσίας-Κύπρου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσκληση στους Ρώσους επιχειρηματίες
για να επενδύσουν στην Κύπρο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

ντας απλώς ένα βήμα για δημιουργία ‘τροφής
προς σκέψη’. «Είναι γεγονός ότι η Ρωσία είναι
ικανή να διαδραματίσει σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας. Το Φόρουμ θα προβάλει
όλες τις πτυχές αυτού του ρόλου, παρέχοντας
καθοδήγηση σε σχέση με τη στρατηγική και τις
δράσεις που θα αναληφθούν μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες», είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας. Σημείωσε πως «η Κυπριακή ∆ημοκρατία
είναι δεσμευμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των
πολιτικών, επιχειρηματικών και οικονομικών
σχέσεων με τη Ρωσία. Από αυτή την άποψη, το
Φόρουμ παρέχει μια εξαίρετη ευκαιρία, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις
και τις επενδυτικές προοπτικές που προέκυψαν
στον τομέα της Ενέργειας».
Φυσικά, πρόσθεσε αναμένουμε ότι οι ρωσικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό τον τομέα, θα επιδείξουν ενδιαφέρον και θα
εξετάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται και τόνισε ότι «η Ρωσία και η Κύπρος
διατηρούν στέρεες και ιστορικές σχέσεις οι οποίες υπήρξαν αμοιβαία επωφελείς και επιτυχημένες γιατί εδράζονται και ενισχύονται από τις
πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές τους
σχέσεις». Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας επισήμανε ότι «η Κύπρος αποτελεί ένα αξιοζήλευτο
διεθνή επιχειρηματικό κόμβο για τους Ρώσους
επιχειρηματίες όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η Άμεση Ξένη Επένδυση στην Κύπρο

από τη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία
χρόνια. Πράγματι, η Ρωσία υπήρξε παραδοσιακά ένας μεγάλος επενδυτής με την οικονομία της
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και να επενεργεί ως καταλύτης στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».
«Η Κύπρος και η Ρωσία απολαμβάνουν στενές
επιχειρηματικές σχέσεις. Οι πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναμένεται
ότι θα συμβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση
της υπάρχουσας στέρεας επενδυτικής σχέσης,
ενώ την ίδια στιγμή θα δράσουν ως καταλύτης
για νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανάμεσα στις δύο
χώρες. Αυτές οι συμφωνίες δημιουργούν επίσης
νέες ευκαιρίες και εξαίρετες συνθήκες για ανάπτυξη ακόμη περισσότερων επιχειρηματικών
συνεργασιών και δραστηριοτήτων μεταξύ επιχειρηματιών των δύο χωρών, με διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα», είπε.
Σημείωσε εξάλλου ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ξένων επενδύσεων για
την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, έχει
ιδρύσει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης
Επενδύσεων ο οποίος, σε σύμπραξη και συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
εργάζεται εντατικά για την περαιτέρω ενίσχυση
του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και
την προώθηση και προβολή της χώρας ως ελκυστικής πλατφόρμας και προορισμού για τους
ξένους επενδυτές.
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Μεγάλες οι προοπτικές Ρωσο-Κυπριακής Συνεργασίας
με αμφίδρομες επενδύσεις και εμβάθυνση ανταλλαγών
Μεγάλη επιτυχία του Ρωσο-Κυπριακού Επιχειρηματικού Φόρουμ
Το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Ρωσίας-Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο
Four Seasons στη Λεμεσό επιβεβαίωσε για ακόμη
μια φορά την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμβαθύνουν και διευρύνουν την ήδη πολύ επιτυχή
συνεργασία τους επισημαίνοντας τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν.
Οι καθολικοί στόχοι και οι προγραμματισμοί για
παραπέρα ανάπτυξη της Ρωσο-Κυπριακής επιχει-

ρηματικής συνεργασίας τονίστηκαν τόσο από τους
κρατικούς αξιωματούχους όσο και από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και του επιχειρηματικού κόσμου. Το Φόρουμ της 10ης Φεβρουαρίου,
που ήταν συνέχεια του Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΒΕ κατά την επίσκεψη του Προέδρου
της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντμέντεβ,
συνδιοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο

και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Συνεργασίας με
την Κύπρο που εδρεύει στη Μόσχα. Στο Φόρουμ
συμμετείχαν γύρω στους 380 επιχειρηματίες από
την Κύπρο και από σημαντικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα τη Μόσχα, το
Κρασσνοτάρ, τα Ουράλια, την Αγία Πετρούπολη,
και το Νίζνι Νοβγκοροντ. Στα πλαίσια του Φόρουμ
πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες επιχειρηματικές
συναντήσεις στις οποίες συζητήθηκαν συγκεκριμένες προοπτικές συνεργασίας.
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Οι συνολικές επενδύσεις μεταξύ της
Κύπρου και της Ρωσίας, τα τελευταία 20
χρόνια, ανέρχονται στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αξία των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, μεταξύ
των δύο χωρών, ανήλθε στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, δήλωσε σήμερα ο Πρέσβης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Κύπρο Vyacheslav
Shumskiy.
Στην ομιλία του στο Φόρουμ, ο Ρώσος Πρεσβευτής είπε ότι οι εμπορικές
και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών αναπτύσσονται πολύ σταθερά, λόγω της πολιτικής συνεργασίας
που υπάρχει μεταξύ τους. Η συνεργασία αυτή, πρόσθεσε, υλοποιείται σε διάφορα επίπεδα, σημειώνοντας ότι η
καλύτερη απόδειξη είναι η παρουσία
του Προέδρου της ∆ημοκρατίας στο
Φόρουμ.
Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων
μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 100
δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό είναι
ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο», είπε
ο Ρώσος Πρέσβης σημειώνοντας ότι η
εμπορική και οικονομική συνεργασία
μεταξύ των δύο χωρών, το 2011 ανήλθε, περίπου, στα 1,3 δισ. ∆ολάρια. « Η
εμπορική και η οικονομική συνεργασία
είπε έχει φτάσει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την κρίση”, ότι έχουμε
καταφέρει, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα, να ξεπεράσουμε τις οικονομικές δυσκολίες και να δημιουργήσουμε καλές προοπτικές.
Ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Georgy Petrov, στην
ομιλία του, είπε ότι το 2011 ήταν το έτος
της οικονομικής ανάκαμψης για τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του
ΑΕΠ της χώρας έφτασε στο 4,5%.
«Αυτός ο χρόνος θα είναι ακόμα
πιο επιτυχημένος για τη Ρωσία, διότι ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να
υλοποιήσουμε μια σειρά από θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν το έδαφος για βελτίωση
των επενδύσεων και του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας”, πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι «έχουμε σχέδια
για να καταστήσουμε τη Μόσχα ένα διεθνές οικονομικό κέντρο και η εμπειρία της Κύπρου στον τομέα αυτό είναι
πολύτιμη». Σημείωσε ότι το Εμπορικό
Επιμελητήριο δημιούργησε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Συνεργασία με την Κύπρο, προσθέτοντας ότι
μέχρι τώρα επιτυγχάνει το σκοπό του.
Εξέφρασε, επίσης, την ανάγκη για
επικύρωση, σύντομα, του Πρωτοκόλλου που υπέγραψαν Κύπρος και Ρωσία, κατά την επίσκεψη του Ρώσου
Προέδρου Dmitry Medvedev στην Κύπρο, τον Οκτώβριο του 2008, για την

17

Σταθερή ανάπτυξη σχέσεων
Ενεργός η εμπλοκή του ΚΕΒΕ
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, στην ομιλία του, είπε ότι το επιχειρηματικό κλίμα δεν είναι σταθερό και
γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό. Μέσα
σ’ αυτό το περιβάλλον, πρόσθεσε, ο επιχειρήσεις προσπαθούν να αναπτύξουν
τις απαραίτητες δεξιότητες και μεθόδους
που θα τους επιτρέψουν να ξεπεράσουν
τις σημερινές δυσκολίες, οι οποίες εντείνονται λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Ο κ. Πηλείδης τόνισε τη σημασία των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας
και της Κύπρου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι τομείς συνεργασίας, όπως είναι ο τουρισμός,
το εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενέργεια και άλλοι. Επεσήμανε ότι το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Κύπρου – Ρωσίας εμπλέκονται ενεργά
στην προώθηση και εδραίωση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών
μεταξύ των δύο χωρών και πρόσθεσε ότι το 2012 σχεδιάζονται επιχειρηματικές αποστολές σε περιοχές πέραν της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, ενώ στόχος του ΚΕΒΕ είναι το Ρωσο-Κυπριακό Επιχειρηματικό και
Επενδυτικό Φόρουμ να καταστεί ετήσιος θεσμός.

Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας. Σημείωσε επίσης ότι ”θα πρέπει να καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες
για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
των συμφωνιών για την προστασία και
την προώθηση των επενδύσεων”.
Κατέληξε λέγοντας ότι το Κυπριακό
Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Ρώσο-Κυπριακός Σύνδεσμος «κάνουν πολλά για
την επέκταση και εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών”.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ρωσίας -Κύπρου και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας της Μόσχας Mikhail
Kuzovlev,στην ομιλία του, τόνισε ότι
«η επιλογή της Κύπρου και των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
της χώρας από τους επενδυτές, βασί-

ζεται στους ακόλουθους παράγοντες:
τη φήμη, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, ως επίσης την εφαρμογή των
βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά την
εταιρική διακυβέρνηση, την κυβερνητική και εταιρική πολιτική σχετικά με τις
άμεσες ξένες επενδύσεις, το δίκαιο φορολογικό καθεστώς και την αναπτυγμένη οικονομική υποδομή».
Είπε ότι «η ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις
στην Κύπρο για συμμόρφωση της με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και την εφαρμογή
των κανονισμών για αντιμετώπιση του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της
απάτης και της φοροδιαφυγής».
«Για να επιτευχθεί αυτό», πρόσθεσε, ”οι κυπριακοί φορολογικοί και τραπεζικοί κανονισμοί αναθεωρήθηκαν

σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και τις συστάσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία
και Ανάπτυξη».
Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει διαφάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα
το οποίο διέπεται από αυστηρούς κανόνες”, προσθέτοντας ότι «το κυπριακό
ρυθμιστικό σύστημα πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
Επιπλέον, είπε ότι η Κύπρος έχει επιτύχει την έξοδο της από τις περισσότερες ”μαύρες λίστες” ”γεγονός που
οφείλεται στις τεράστιες προσπάθειες
της κυπριακής κυβέρνησης”.
Οι προσπάθειες αυτές, συνέχισε,
«εμποδίζονται από δόλιους σχεδιασμούς που στήνονται από ξένους, οι
οποίοι καταχρώνται της εμπιστοσύνης, τη φήμης και της αξιοπιστίας της
Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου, εμπλέκοντας κυπριακές εταιρείες, τράπεζες και πολίτες σε αυτές τις
αξιόποινες πράξεις τους”. Αναφερόμενος στα κακά δάνεια, είπε ότι δάνεια
πέραν των 2 δις δολαρίων εκδόθηκαν
σε 52 κυπριακές εταιρείες που εξυπηρετούνται από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο.
Πρόσθεσε ότι η ασυνέπεια της επιχείρησης των δανειοληπτών προς το
μέγεθος των δανείων, η απουσία εγγυήσεων και η μη τήρηση των όρων των
δανειακών συμβάσεων καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση αποπληρωμής των δανείων.
Όπως είπε, αυτό έχει συμβεί, παρά το σύγχρονο και καλά ρυθμιζόμενο πλαίσιο της Κύπρου και εξέφρασε
την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
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Services
Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο
Οίκο

ISRAEL
GLOBAL BANKING OFFSHORE
Contact Person: Ms. Lena Dikman
Tel. 00972-3-5104257, Fax. 00972-73-7925799, Email:Lena@global-banking-offshore.co.il, http://
www.global-banking-offshore.co.il
- Interested in real estate investment in Cyprus

SRI LANKA
SELCO CONTINENTAL PVT LTD
Mr P.S. Selvaratnam
No. 31, 1st Chappel Lane, Colombo -06, Sri Lanka,
Tel. 94-11-4334777, Fax. 94-11-4016730, Email:mall@selcohr.com, http://www.selcohr.com
Human Resources (Employments)

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

ISRAEL

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

SRI LANKA
GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD

E-mail:eyal.e1511@gmail.com
Salt

Mr Keerthi Gunawardane, 835, Kotte Road, Ethul Kotte,
Kotte, Sri Lanka, Tel. 94-11-7396100-3, Fax. 94-112867280, E-mail:info@graphicsrilanka.com, http://www.
graphicsrilanka.com
NCR papers, Wood free paper

SPAIN

MARKSS HLC (PVT) LTD

Mr Eyal Eichner

CATRAL EXPORT
Crta Catral Isidro, Km1 03158, Catral Alicante, Spain,

Mr Maithri Bandaranaike
153/3, Nawala Road, Narahenpltiya, Colombo 5, Sri
Lanka, Tel. 94-11-5338539, Fax. 94-11-5338538, E-

mail:hr@markss.lk,
Pharmaceuticals, nutraceuticals, medical devices/
equipments

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

U.K.
Mr John Coward
E-mail:cowardjl@cf.ac.uk
Cypriot seed

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκο
BANGLADESH
FAIMEX TRADE INTERNATIONAL
No. 246/1-C/B, West Agargoan, Dhaka,
Bangladesh, Tel. 0088-02-9120847, Fax. 008802-8117099, E-mail:kallo1001@yahoo.com,
Raw jute and all kinds of jute products

EGYPT
EL RABEE GROUP COMPANY
10TH OF Ramadan City, Industrial Zone CI, El
Madina El Mnora Street, Tel. 002-015376540,
Fax. 002-015-361988, http://www.
alrabeegroup.com E-mail:elrabee_amarein@
yahoo.com
Sweets, juices and food stuff

MAHMOUD MAHMOUD
P.O. Box 252 Sidi Gaber Alexandria, Egypt,
E-mail:alex_charcoal@yahoo.com,
Charcoal, sunflower oil, edible oils, and many
Egyptian products

TREASURE TRADING
Mr Mohamed Samir
Tel. 00201001951118, E-mail:mstrt@inbox.
com, http://www.ttegy.com
White silica sand, flint pebbles, quartz sand,
calcium carbonate, quartz

GREECE
ALDECO
΄Αρτης 2, 18346 Μοσχάτο Αθήνα, Τηλ. 2104816400, Φαξ. 210-4816700,
E-mail:info@aldeco..gr, http://www.aldeco.gr
∆ιαχωριστικά γραφείων

EUROCO
ΒΙΠΕΘ Σίνδου Ο.Τ. 49, Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 1119
Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310795796, Φαξ.2310795167,
Ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία

HUNGARY
DISPOMEDICOR
Contact Person:Eva Dorina Marian
E-mail:dorina.marian@pharmico.hu, Tel. 3652522984, Mob:36-205798296, http://www.
pharmico.hu,

Single use medical devices, sterile woundcare dressings and operational sets, feminine
hygiene products, manufacturing equipment
used for special single use medical devices

VICONTEX – VICONTEX LTD
Dr. Gyorgy Vizi
CEO of VICONTEX Hungary
Tel. 36-1-2585722, E-mail:drvizi@t-online.hu,
http:www.vicontex.hu
Steel containers’ elements with special focus
on corner fittings

ISRAEL
AFLAR (VIA THE TEL AVIV & CENTRAL
ISRAEL CHAMBER OF COMMERCE)
Tel. 00972-3-5631021, Fax. 00972-3-5619027,
E-mail:sharonc@chamber.org.il, http://www.
aflar-design.com
Contact Person:Mrs. Sharon Chetrit
Aluminium doors & glass products for use in
kitchens and bathrooms

AMCORTEC RENEWABLE ENERGY LTD
Reuven Noga
8 Histadrut St., Raanana 43455 Israel, Tel.
00972-77-5540340, Fax. 00972-77-5540341,
E-mail:noga.amcor@gmail.com
Solar, gaz, electric heaters

FAIR MARKETING
Tel. 00972-9-9555974, Fax. 00972-9-9555374,
E-mail:ori@fairmarketing.co.il, http://www.
fairmarketing.co.il
Contact Person: Mr Ori Joseph
Eyewear frames

SP METZERPLAS

ROMANIA

Metzer 38820 Israel, Tel. 00972-4-6387012,
Fax. 00972-4-6385385,
E-mail:sp_office@metzerplas.com, http://
www.sp-m.co.il
Metals which includes pipe fittings

S.C. PHOENIXY S.R.L.

WINDWARD
Tel. 00972-3-6033956, E-mail:matan@
windward.eu, http://www.windward.eu
Satellite based maritime monitoring
Contact Person:Mr Matan Peled
Satellite based maritime monitoring

YEVOLAY TIRA
Tel. 00972-52-8740853/972-577785406, Email:orenhershko11@gmail.com,
Contact PersonQ Mr Oren Hershko
Fresh fruit & vegetables

INDIA
INDO FARM EQUIPMENT LTD
Chandigarh, India, 160101, Tel. Mobile 919218523404, E-mail:mgmnair@indofarm.in,
http://www.indofarm.in
Agricultural tractors

Contact Person: Mr. Uri Bar Haim
Tel. 00972-52-3009710, E-mail:uri@
polichrom.co.il
Salt, bentonite, barit, dolomite, kaolin, talc

SRI LANKA
CEAT KELANI INTERNATIONAL TYRES (PVT)
LTD
Ceat Sri Lanka,
Contact Person:Mr Ranil Abeysekara
P.O. Box 53, Nungamugoda, Kelaniya, Sri
Lanka, Tel. 94-11-2911305, Ext:202, Fax. 9411-4817721, E-mail:ranilab@ceatsrilanka.
com
Automotive and industrial tyres

GRAPHIC SYSTEMS (PVT) LTD
Contact Person:Mr Keerthi Gunawardane
835, Kotte Road, Ethul Kotte, Kotte Sri Lanka,
Tel. 94-11-7396100-3, Fax. 94-11-2867280,
E-mail:info@graphicsrilanka.com, http://
www.graphicsrilanka.com
NCR Business Forms, NCR Stationery, Soft
Cover Books, Waiter Pads

MACKSONS PAINT INDUSTRIES (PVT) LTD
S.L. PACKAGING (P) LTD
Green Plaza, 67 M.D. Road, First Floor, Suite
101, Kolkata 700006, WB, India, http://www.
slpackaging.in, E-mail:slpackaging@yahoo.
com
Jute bags, shopping bags, carry bags, wine
bags & ladies bags

NETHERLANDS
CIH – BREDA B.V.

POLICHROM MINERALS

E-mail:gabidumitrescu@phoenixy.ro, http://
www.phoenixy.ro, Tel. 4073442447,
Pufuleti (corn curls)

Hazeldonk 6302, 4336 Le Breda – Pays Bas,
Tel. 31-765963990, Fax. 31-765963966,
E-mail:sales@cih.nl
Equipment for processing of nuts and snacks

PAKISTAN

POWERPLUG

PARTENZA INDUSTRIES

Contact: Mr Tal Rayman
Tel. 00972-3-5173069, Fax. 00972-3-5103810,
E-mail:talr@[powerplugltd.com, http://www.
powerplugltd.com
PC power management software

40A/3 Model Town Ugoki, Sialkot Pakistan,
Tel./Fax. 0092-523512489,
E-mail:info@partenzaind.com
Leather jackets, leather fancy gloves

Contact Person: Mr Mizver Makeen
401 A, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 3,
Sri Lanka, Tel. 94-11-5555591, Fax. 94-114712203, E-mail:exportr@multilac.com,
http://www.multilac.com
Multilac Enamel paints, multilac aqua
shield water proofing emulsion, multilac
silk emulsion, multilac weather guard
flexible elastomeric wall primer and all paint
products

SKY LINE ACCESSORIES (PVT) LTD
Mr Nilan Perera
No. 35, Pubudu Mawatha, Kotugoda, Sri
Lanka, Tel. 94-11-2681753, Fax. 94-112290816,
E-mail:skyline@eureka.lk
All kinds of garments, cloth accessories,
packing material and other items

UNICEL (PRIVATE) LTD
Mr Bramwell Smith
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18 Elliot Place, Colombo 8, Sri Lanka, Tel. 9411-2699765, Fax. 94-11-2686848,
E-mail:unicel@eureka.lk, http://www.unicelsl.
com
Spices

THROUGH E-MAIL:
NEIMENGGU BOMEITE CHEMICAL CO., LTD
E-mail:candy201103@hotmail.com, Tel. 8615383246631, Fax. 86-0471-4663241,

All kinds of raw materials for detergent
products

U.A.E.
SPEED LOCK LLC
P.O. Box 4899, Dubai, U.A.E., Tel. 00971-43387176, Fax. 00971-4-3387175,
E-mail:madhukar@speedgroup.de
Storage solutions, steel fabrication, gypsum
partitions, material handling equipments

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Τηλ. 22-889880
∆ιευθυντής Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

Καναδική εταιρεία ζητά μεταπωλητή
αναρριχητικών οχημάτων
Η Καναδική Εταιρεία L.P. International Inc., κατασκευάστρια χειροκίνητων αναρριχητικών οχημάτων Powermate Motorized Stair Climbing Hand
Trucks ζητά μεταπωλητή των προϊόντων της στην Κύπρο.
Τα οχήματα λειτουργούν με συνδυασμό τεσσάρων μηχανών και χρησιμοποιούνται με το πλήρη έλεγχο του χειριστή σε μεταφορές φορτίων από και
στα κλιμακοστάσια, οχήματα, λιμάνια και άλλους χώρους. Προσφέρονται
μοντέλα για διάφορα φορτία.
Πληροφορίες:
Αnnette M. Samson,
Ontario , Canada, Τηλ. 519-7593292 ext. 104, E-mail:ams@powermate.
info

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

΄Εκθεση Σρι Λάνκα 28-30 Μαρτίου 2012
Η Εμπορική ΄Εκθεση της Σρι Λάνκα SRI LANKA EXPO 2012 θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας Kολόμπο από τις 28 μέχρι τις 30 Μαρτίου
2012. Περισσότεροι από 300 βιομήχανοι εξαγωγείς της χώρας θα παρουσιάσουν στην έκθεση τα παραδοσιακά προϊόντα της τσάι, ελαστικά, πολύτιμους λίθους και μπαχαρικά όπως και ενδύματα, τρόφιμα και ποτά.
Πληροφορίες: SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD στην ιστοσελίδα http://www.srilankaexpo.com και από την Πρεσβεία της Σρι Λάνκα στη
Ρώμη, Τηλ. +39068840801/8554560, Φαξ. +39-0684241670,
E-mail:embassy@srilankaembassyrome.org
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∆ιεθνείς Εκθέσεις ∆ομικών Μηχανημάτων
και Μηχανημάτων Οδοποιίας
Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση ∆ομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Οδοποιίας
Bauma China 2012 θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη στις 27-30 Νοεμβρίου
2012 ενώ για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί και στο Γιοχάνεσμπουργκ το
Σεπτέμβριο 2013
Όπως μας πληροφορεί ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου στις 15
– 21.04.2013 θα λάβει χώρα στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου για 30η
φορά η ∆ιεθνής Κλαδική ΄Εκθεση ∆ομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων
Οδοποιίας Βauma 2013. Η bauma 2010
έθεσε νέο ρεκόρ με 3.256 εκθέτες από
53 χώρες και πάνω από 420.000 επισκέπτες από 200 χώρες παρά τη δυσκολία μετακίνησης, που υπήρχε εκείνες τις
μέρες, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία. Στις νέες εκθεσιακές
εγκαταστάσεις, η Βauma, η μεγαλύτερη
έκθεση του κλάδου παγκοσμίως, σημείωσε νέο ρεκόρ καλύπτοντας 555.000
τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας.
΄Ενας υπαίθριος χώρος 360.000 τ.μ.
στη Βauma δίνει τη δυνατότητα να εκτίθενται και να επιδεικνύονται σε λειτουργία του μηχανήματα του κλάδου.
Στις αίθουσες της έκθεσης παρουσιάζονται μηχανήματα γεώτρησης, αντλίες,
μηχανήματα και συγκροτήματα επεξεργασίας σιδήρου-μπετόν, γερανοί,

μηχανήματα διάνοιξης και κατασκευής υπογείων σηράγγων, μηχανήματα
οδοποιίας και μια ποικιλία από εργαλεία, συσκευές, εξαρτήματα και ανταλλακτικά δομικών μηχανημάτων. Κατά
τη διάρκεια της έκθεσης οργανώνεται
σειρά διεθνών συνεδρίων και ημερίδων, όπου συμμετέχουν άτομα, ενδιαφερόμενοι και ειδικοί του κλάδου. Στη
νέα έκθεση ∆ομικών Μηχανημάτων:
Bauma Africa, το 2013 στο Γιοχάνεσμπουργκ ο εκθεσιακός οργανισμός
του Μονάχου υπολογίζει συμμετοχή
200 περίπου εκθετών σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακής πλατφόρμας
για την πρώτη αυτή διοργάνωση στην
Ν. Αφρική.
Εκθέτες που θέλουν να δηλώσουν
συμμετοχή στη Βauma 2013 στο τηλ.
210-6445175 μέχρι τις 2 Μαρτίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για εκθέτες, αλλά και κάρτες εισόδου για επισκέπτες με μειωμένα τιμή στην ιστοσελίδα
http://www.bauma.de.
Παραλαβή
των καρτών εισόδου από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο.
Τηλέφωνο στην Αθήνα 210-6419000
& 210-6419038, και στη Θεσσαλονίκη,
Τηλ. 2310-327733

΄Εκθεση ΄Αμυνας, Θαλάσσης και αεροδιαστήματος
16-18 Μαϊου στο Βουκουρέστη
Η 4Η Εκθεση ΄Αμυνας Θαλάσσης και Αεροδιαστήματος Μαύρης Θάλασσας (Black
Sea Defence & Aerospace Exhibition of Conference) θα οργανωθεί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι από τις 16 μέχρι τις 18 Μαϊου. Η Έκθεση είναι
η μόνη στη Ρουμανία που εξασφάλισε την επίσημη πιστοποίηση του Υπουργείου
Εμπορίου των ΗΠΑ. Η φετινή διοργάνωση έχει την επίσημη στήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Στην προηγούμενη έκθεση του 2010 συμμετείχαν με κρατικά περίπτερα Ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας,
οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Ιορδανία.
Πληροφορίες:TNT Productions,
Romania, 12 Nerva Traian St., Bl. M37 Sc. Et. 1, Ap. 4, Sector 3, 031046
Bucharest,Romania, Tel, 0040-213276651, Fax. 0040-21-3276652, E-mail:Romania@
tntexpo.com

΄Εκθεση Τροφίμων και Εξοπλισμού
στη Βαρσοβία 21-23 Μαρτίου 2012
Η 16η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού EUROGASTRO
θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Πολωνίας Βαρσοβία από την 21η μέχρι τις 23 Μαρτίου 2012. Η ΄Εκθεση είναι μια από τις σημαντικότερες φετινές διοργανώσεις στην Πολωνία.
Πληροφορίες: Mr Grzegorz Sendor, Tel. 48-22-5293933, Fax. 48-22-5293936, Email:gsendor@mttargi.pl, http://www.eurogastro.com.pl

∆ιεθνής ΄Εκθεση στην Αγία Πετρούπολη
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός ‘’Expoforum’’ ο μεγαλύτερος στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας με ευρείες διεθνές διασυνδέσεις διοργανώνει τον Απρίλιο στο εκθεσιακό του κέντρο στην Αγία Πετρούπολη το διεθνές φόρουμ για το φυσικό αέριο St. Petersburg
Gas Forum) όπως και διεθνείς εκθέσεις διακόσμησης, διαφήμισης και βιβλίου.
Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Expoforum http://www.expoforum.ru.eu

20

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0004

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν
προσφορές για την προμήθεια και σταδιακή παράδοση από τον Ανάδοχο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης, στις Κεντρικές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π. του συνόλου των ειδών των Υλικών που αποτελούνται από Μελανόσκονες (Toner
Cartridges), Μελάνια (Ink Cartridges)
και Μελανοταινίες (Ribbons) για διάφορους τύπους εκτυπωτών. Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινών αναγκών Φορέων του
∆ημοσίου και είναι δυνατή η υποβολή
Προσφοράς για ολόκληρη τη ποσότητα των ειδών των προς προμήθεια
προϊόντων και για ένα ή περισσότερα
από αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των €40 στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από
τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος,
από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012.
Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν
μέσω των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων
www.eprocurement.gov.cy, www.
mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να
προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €40,00, για να
αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10%
της συνολικής αξίας της προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα
διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο
πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Παρασκευή 23
Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών,
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Υπουργείο Οικονομικών, γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου,
1439 Λευκωσία. ΄Ολες οι προσφορές
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στους όρους 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3.
του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο
΄Εντυπο 10 των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος:
κα. Κλεάνθους Φαλά Κωνσταντία και
κα. Σάββα Μαρία στα τηλέφωνα 22400467 και 22-400435 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0007
Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν Προσφορές με σκοπό τη σύναψη ∆ημόσιας
Σύμβασης που θα έχει ως αντικείμενο
την πραγματοποίηση της Προμήθειας με την τοποθέτηση παραγγελιών
και σταδιακή παράδοση των Απαιτούμενων Προϊόντων από τον Ανάδοχο
για περίοδο δώδεκα (12 ) μηνών, από
την υπογραφή της Σύμβασης, στις Κεντρικές και Επαρχιακές Αποθήκες του
Τ.Κ.Α.Π καθώς και σε Τμηματικές Αποθήκες ή άλλους χώρους Φορέων του
∆ημοσίου, του συνόλου των ειδών των
Υλικών που αποτελούνται από πλαστικά σακούλια για σκυβαλλοδοχεία,
πλαστικές τσάντες, μικρά πλαστικά σακούλια και φύλλο πολυαιθυλίνης. Τα
προϊόντα αυτά αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινών αναγκών Φορέων
του ∆ημοσίου και είναι δυνατή η υποβολή Προσφοράς για ολόκληρη τη ποσότητα των ειδών των προς προμήθεια
προϊόντων και για ένα ή περισσότερα
από αυτά..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των €40 στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από
τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος,
από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
2012. Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.eprocurement.gov.cy,
www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €40,00, για να
αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής

στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10%
της συνολικής αξίας της προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα
διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο
πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Παρασκευή 23
Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών,
Υπουργείο Οικονομικών, γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου,
1439 Λευκωσία. ΄Ολες οι προσφορές
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στους όρους 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3.
του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο
΄Εντυπο 10 των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος:
κα. Χρηστοφή Σκεύη και κα. Κωνσταντία Φαλά στα τηλέφωνα 22-400468
και 22-400467 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0012
Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(Τ.Κ.Α.Π) ζητά από Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος ∆ιαγωνισμού, να υποβάλουν προσφορές με σκοπό τη σύναψη ∆ημόσιας
Σύμβασης που θα έχει ως αντικείμενο
την πραγματοποίηση της προμήθειας
με την τοποθέτηση παραγγελιών και
σταδιακή παράδοση των Απαιτούμενων Προϊόντων από τον Ανάδοχο
για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από
την υπογραφή της Σύμβασης, στις Κεντρικές και Επαρχιακές Αποθήκες του
Τ.Κ.Α.Π καθώς και σε Τμηματικές Αποθήκες ή άλλους χώρους Φορέων του
∆ημοσίου, του συνόλου των ειδών των
Υλικών που αποτελούνται από διάφορα είδη θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων και υαλλοψηφίδων.
Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν στην
ικανοποίηση κοινών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου και είναι δυνατή η
υποβολή Προσφοράς για ολόκληρη τη
ποσότητα κάθε είδους και για το σύ-
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νόλου των ειδών της κατηγορίας των
προς προμήθεια προϊόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή με την καταβολή
του ποσού των €40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α.,
από τα γραφεία που βρίσκονται στο
σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών
του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από τη Παρασκευή
3 Φεβρουαρίου 2012. Μπορούν επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσώ των
δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.
cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι
δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε
έντυπη μορφή και να πληρώσουν το
αντίτιμο των €40,00, για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10%
της συνολικής αξίας της προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα
διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο
πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Παρασκευή 30
Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με
τους όρους που περιγράφονται στα
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών,
Υπουργείο Οικονομικών, γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου,
1439 Λευκωσία. ΄Ολες οι προσφορές
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στους όρους 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3.
του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο
΄Εντυπο 10 των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
λειτουργούς του Τμήματος: κα. Σοφία
Ζήνωνος και κο. Πέτρο Μούζουρα στα
τηλέφωνα 22-400428 και 22-400426
αντίστοιχα.
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∆ιεθνής Ιατρική ΄Εκθεση στο Καϊρο 3-5 Μαΐου 2012
Η 12η ∆ιεθνής Ιατρική ΄Εκθεση EGYMEDICA θα διοργανωθεί από τον Αιγυπτιακό Εκθεσιακό Οργανισμό ‘’Green Land Co’’ από τις 3 μέχρι τις 5 Μαΐου 2012.
Η ΄Εκθεση θα γίνει στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Καϊρου και θα
περιλαμβάνει συνέδριο και παρουσίαση ιατρικού και μη ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών για κλινικές, νοσοκομεία, χημεία, ραδιολογικά κέντρα, οδοντιατρικά και οπτικά κέντρα όπως και πρόσθετα τεχνητά μέλη, και
φαρμακευτικά προϊόντα. κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ms Mariana Mouneer
Tel./Fax. 00202-25774537, 25784581, E-mail:marketing@egymedica.com

΄Εκθεση Σρι Λάνκα 28-30 Μαρτίου 2012
Η Εμπορική ΄Εκθεση της Σρι Λάνκα SRI LANKA EXPO 2012 θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας Kολόμπο από τις 28 μέχρι τις 30 Μαρτίου
2012. Περισσότεροι από 300 βιομήχανοι εξαγωγείς της χώρας θα παρουσιάσουν στην έκθεση τα παραδοσιακά προϊόντα της τσάι, ελαστικά, πολύτιμους λίθους και μπαχαρικά όπως και ενδύματα, τρόφιμα και ποτά.
Πληροφορίες: SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD στην ιστοσελίδα http://www.srilankaexpo.com και από την Πρεσβεία της Σρι Λάνκα
στη Ρώμη, Τηλ. +39068840801/8554560, Φαξ. +39-0684241670,
E-mail:embassy@srilankaembassyrome.org

∆εκτές και στα Αγγλικά Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών
Όπως μας πληροφορεί εγκύκλιος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε συνέχεια γνωμοδότησης από τη Νομική Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας, το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών αποδέχεται τις οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που
υποβάλλονται σ΄ αυτό και στην Αγγλική γλώσσα.

΄Εκθεση Σρι Λάνκα EXPO 2012
Το Συμβούλιο Προώθησης Eξαγωγών της Σρι Λάνκα διοργανώνει την ΄Εκθεση
SRI LANKA EXPO 2012 στις 28-30 Μαρτίου 2012 στο εκθεσιακό κέντρο BMICH στο
Κολόμπο. Στα πλαίσια της ΄Εκθεσης θα οργανωθεί και Επενδυτικό Φόρουμ, Συμπόσιο Εμπορίου και Φόρουμ Τουρισμού.
Συμμετέχουν περισσότεροι από 300 βιομηχανικοί εξαγωγείς με μεγάλη γκάμα
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν από τσάι Κεϋλάνης, εθνικές ενδυμασίες και πολύτιμους λίθους μέχρι επιχειρηματικές διαδικασίες outsourcing.
Πιο συγκεκριμένα τα εκθέματα περιλαμβάνουν είδη ένδυσης, ελαστικά κοσμήματα, τρόφιμα και ποτά, μπαχαρικά, είδη αλιείας, κεραμικά και πορσελάνες,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, πλαστικά, είδη υπόδησης, δώρα και είδη
χειροτεχνίας.
Πληροφορίες:
Sri Lanka Export Development Board
Tel. 94-11-2300712, Fax, 94-11-2300715, E-mail:chairman@edb.tradenetsl.lk,
http://www.srilankaexpo.com
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Ενδιαφέρον Οργανισμού της Ινδίας για
εκπαιδευτική συνεργασία στην Κύπρο
Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία
Πληροφορικής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με
ιδιωτικά πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία
Πληροφορικής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με
ιδιωτικά πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Η CMC Limited η οποία ειδικεύεται στην προσφορά προγραμμάτων
IT, είναι θυγατρική της Tata Consultancy Services (TCS) μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της Ινδίας στην Τεχνολογία της Πληροφορικής.
Τα προγράμματα κατάρτισης σε IT της CMC Limited αποτείνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Ο οργανισμός διαθέτει περισσότερα από 150 ακαδημαϊκά κέντρα σε ολόκληρη την Ινδία και έχει ήδη
καταρτίσει περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια άτομα. Οι υπηρεσίες για
τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ευρύτατο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τεχνολογία σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Περισσότερες Πληροφορίες:
Mr Nikhil Kapur
Business Manager – Corporate & Alliances
5th Floor, PTI Building, 4 Sansad Marg, New Delhi, E-mail:Nikhil.kapur@
cmcltd.com, http://www.cmcltd.com, Κιν. Τηλ. 09818668244

Εμπορικοί καταλόγοι στη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ
GERMAN EXPORT DATABASE CD-ROM
THE DOMESTIC TRADE DIRECTORY OF SWEDEN
HKTDC

2011
2011-2012
2/2011

Ενδιαφέρον Γερμανικής Επιχείρησης
για επέκταση Εργασιών στην Κύπρο
Η Γερμανική Εταιρεία WKA Montage Gmbh η οποία ασχολείται με κατασκευές θεμελίων για παραγωγή αιολικής ενέργειας προγραμματίζει επέκταση στην Κύπρο.
∆ιεύθυνση: WKA Montage Gmbh
Niedere Muldenstr. 1, 08371 Glauchau,
Tel. 49-3763-44068-70, Fax. 49-3763-44068-19,
http://www.wka-montage.eu, E-mail:j.seifert@wka-montage.eu

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

∆ιεθνής ΄Εκθεση Γεωργικής Τεχνολογίας
Τελ Αβίβ 15-17 Μαϊου 2012

Η 7η Ιατρική ΄Εκθεση MEDIC EXPO στη Θεσσαλονίκη
30 Μαρτίου – 1η Απριλίου 2012

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

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η εταιρεία Compass Expo Ltd προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση της 7ης Ιατρικής ΄Εκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση η οποία καλύπτει το Νοσοκομειακό – Ιατρικό εξοπλισμό, τα
εφόδια και τις υπηρεσίες θα διεξαχθεί στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης HELEXPO από τις 30 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου 2012.
Στόχος της έκθεσης είναι η πληρέστερη ενημέρωση επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται για τον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων, του ιατρικού
εξοπλισμού και των υπηρεσιών, και η ανάδειξη νέων προϊόντων και η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες από την Εταιρεία Compass Expo Ltd, Φιλολάου 234 -11631, Αθήνα, Τηλ. 0030-210-7568888, Φαξ. 0030-210-7568889
από τον κ. Κουβέλη Γιώργο, ή στο e-mail:info@compassexpo.com, http://
www.compassexpo.com.
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με το ∆ήμαρχο της πρωτεύουσας

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
Θέματα που αφορούν την πρωτεύουσα συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) με το
∆ήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο
Γιωρκάτζη.
Καλωσορίζοντας το ∆ήμαρχο Λευκωσίας ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γεωργαλλής αναφέρθηκε στη
διαχρονικά στενή και εποικοδομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου με
το ∆ήμο της Πρωτεύουσας και τόνισε την έντονη προσδοκία του ΕΒΕΛ
για τη συνέχισή και διεύρυνσή της. Είναι πρόσθεσε ο Πρόεδρος ταυτόσημοι
και συνυφασμένοι οι στόχοι του Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το ∆ήμο της
πρωτεύουσας. Στόχος όλων μας είπε
είναι να καταστήσουμε την πρωτεύουσα ελκυστική τόσο για τους τουρίστες
όσο και για τους επιχειρηματίες κύπρι-

ους και ξένους.
Από πλευράς του ο ∆ήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ευχαρίστησε τα μέλη του Συμβουλίου για την
πρόσκληση και τα ενημέρωσε για τους
στόχους και τη στρατηγική του σε ότι
αφορά το ∆ήμο της Λευκωσίας.
Το Συμβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόλυτη σύμπνοια με τον κ. Γιωρκάτζη στη
στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει
σε ότι αφορά την αναπτυξιακή του πο-

λιτική εν όψει και της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το θέμα του Μεγάρου Πολιτισμού, το οποίο όπως συμφωνήθηκε
αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής
για την πρωτεύουσα και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα του τουριστικού
προϊόντος στην πόλη μας, πέραν των
άλλων οικονομικών ωφελημάτων που
θα προκύψουν και θα συμβάλουν και

στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας στηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες του ∆ήμου για την
έναρξη των εργασιών για την αναμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας και σε
σχέση με τις επικείμενες εξελίξεις εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πιθανότητα μη απρόσκοπτης λειτουργίας
του Εμπορικού Κέντρου στην εντός
των τειχών Λευκωσία κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
Το Επιμελητήριο έθεσε στον ∆ήμαρχο την εισήγησή του για ενοποίηση της Βουλής των Αντιπροσώπων με
το ∆ημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, καθιστώντας τη Βουλή λειτουργική σε ένα
σύγχρονο κτίριο αξιόλογης αρχιτεκτονικής. Στη συνάντηση συζητήθηκαν
και διάφορα άλλα θέματα όπως η καθαριότητα της πόλης, η ανάπλαση του
παλιού ΓΣΠ και άλλα.
Τέλος το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έθεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στη διάθεση του
∆ημάρχου για της διεργασίες για την
ανακήρυξη της Λευκωσίας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017 και
δεσμεύτηκε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί.

Ίδρυση καζίνου ψηλών προδιαγραφών
ζητά το ΕΒΕΛ στη Λευκωσία
Την άμεση λήψη απόφασης από την κυβέρνηση για ίδρυση
και λειτουργία καζίνο στη Κύπρο, ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). Το ΕΒΕΛ εκφράζει την
πλήρη απογοήτευσή του γιατί το θέμα δεν συμπεριλήφθηκε
στα μέτρα ανάπτυξης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Πάγια θέση του ΕΒΕΛ είναι ότι η λειτουργία καζίνου στη Λευκωσία είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, γιατί
θα επενεργήσει ευνοϊκά στην αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της πρωτεύουσας,
η οποία ως μη παραλιακή πόλη χρειάζεται άλλους τρόπους
προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος. Ένα καζίνο στην πρωτεύουσα νοουμένου ότι θα
είναι ψηλών προδιαγραφών,
θα αποτελεί σημείο αναφοράς
της ευρύτερης περιοχής. Η Λευκωσία αναμφίβολα πρέπει να
αποκτήσει το πρώτο καζίνο υψηλής στάθμης λειτουργίας που
θα περιλαμβάνει εμπλουτισμένες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις
και ανέσεις.
Πέραν τούτου, όμως, η Λευκωσία η μόνη μοιρασμένη πόλη
της Ευρώπης ήδη προσφέρεται ως πρόσβαση στους τουρίστες
για επισκέψεις στα καζίνα που λειτουργούν στα κατεχόμενα,
τακτική η οποία θα αντιστραφεί με την προσφορά καζίνου
υψηλής στάθμης στην ελεύθερη πλευρά της πρωτεύουσας.
Επισημαίνεται ότι η λειτουργία καζίνου στην ελεύθερη περιοχή της πρωτεύουσας θα επενεργήσει ανασταλτικά και στην
μετάβαση ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα τα οποία αποδεδειγμένα επισκέπτονται για να χρησιμοποιούν τα καζίνα που
λειτουργούν εκεί, και θα θέσει τέλος στις εκροές εισοδημάτων
και φόρων προς τα κατεχόμενα κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση. Αναμφίβολα, η ίδρυση καζίνου στη Λευκωσία θα βοηθήσει στην αύξηση των επισκεπτών της πόλης όπως και σε
αύξηση των διανυκτερεύσεων οι οποίες, συνολικά κατ’ έτος,
είναι οι χαμηλότερες παγκύπρια. Το ιδεώδες είναι το καζίνο στη Λευκωσία να βρίσκεται σε σημείο που θα αυξήσει τον
αριθμό των περιηγητών στην πόλη δρώντας έτσι ως «μαγνήτης» αυξημένης κινητικότητας εντός της πόλης.

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας
Κλιμάκιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε
συνάντηση με αντιπροσωπεία της
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας στις 9 Φεβρουαρίου
2012.
Η επίσκεψη του κλιμακίου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας εντάσσεται στα
πλαίσια των διερευνητικών αποστολών που διενεργούν κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
αποσκοπούν στη διερεύνηση και
καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες
μέλη της Ε.Ε. ώστε να γίνεται ορθολογιστική και αντικειμενική παρακολούθηση της αναθεωρημένης
διαδικασίας ελέγχου προϋπολογισμών αλλά και της πολιτικής « Ευρώπη 2020».
Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν το επιχειρηματικό περιβάλλον, η βιομηχανική πολιτική, η καινοτομία και η αειφόρος ανάπτυξη
υπό το πρίσμα της έκθεσης ανταγωνιστικότητας και της χάρτας για
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε

αναφορά στα θέματα βιομηχανίας, στα εργαλεία καινοτομίας, στην
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στη
ρευστότητα και το κόστος χρήματος, στην εφαρμοσμένη έρευνα,
στην αποτελεσματική/αποδοτική
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, στο εργατικό κόστος, στο διοικητικό φόρτο, στην οδηγία περί
καθυστερημένων πληρωμών, στο
κόστος ενέργειας, και στην οδηγία
περί παροχής υπηρεσιών. Πρόσθετα αναφέρθηκε και η ανάγκη για
προώθηση μέτρων ανάπτυξης της
οικονομίας των αυστηρών μέτρων
δημοσιονομικού ελέγχου.
Κατά γενική ομολογία ήταν μια
εποικοδομητική συνάντηση που
επέτρεψε στους παρευρισκομένους
να αναπτύξουν θέσεις, απόψεις και
εκτιμήσεις μέσα από ειλικρινή διάλογο. Το κλιμάκιο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων αποτελείτο από τον κ.
Lauro Panella, Οικονομικό Σύμβουλο σε θέματα Βιομηχανικής
Πολιτικής, κ. Domenico Lombardi,
Cyprus Desk Officer και κ. Claudiu
Cristea, SBA Desk Officer.
Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας

συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος
Βιομηχανίας κ. Ντίνος Μιτσίδης,
τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας κ.κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου,
Μαρίνος Καλλής, και ∆ήμος ∆ημοσθένους καθώς και ο ∆ιευθυντής
Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. Προσκεκλημένοι στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του
Κυπριακού Συνδέσμου Έρευνας
και Καινοτομίας κ.κ. Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης και Παναγιώτης Φιλίμης, ο κ.Πάνος Πρωτοπαπάς και ο
κ. Μάριος Τσιακκής, Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ.
Σημειώνεται ότι το ΕΒΕ Λευκωσίας είχε επισκεφτεί τις Βρυξέλλες
τον περασμένο Μάιο στα πλαίσια
αποστολής στη Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
αντικείμενο «τη Βιομηχανική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ακολούθως τον περασμένο Νοέμβριο
ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας είχε συνάντηση στις
Βρυξέλλες με τον Desk Officer για
την Κύπρο στη Γενική ∆ιεύθυνση
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας.
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Το ΕΒΕΛ στηρίζει σθεναρά το Μέγαρο Πολιτισμού
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) θεωρεί
το Μέγαρο Πολιτισμού εξαιρετικά σημαντικό έργο οικονομικής ανάπτυξης
που θα μεταμορφώσει εντελώς το πολιτιστικό τοπίο της χώρας μας και θα
αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα
ζωής των πολιτών. Μετά την επαναβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του
έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Βουλή των
Αντιπροσώπων και συγκεκριμένα η Επιτροπή Οικονομικών πρέπει άμεσα να
αποδεσμεύσει το σχετικό κονδύλι για
την προώθηση του έργου του Μεγάρου Πολιτισμού της Κύπρου. Με την
έναρξη του έργου οι ταμειακές εισροές
στην Κυπριακή ∆ημοκρατία από τα διαρθρωτικά ταμεία το 2012 και το 2013
θα υπερκαλύπτουν της εκροές της κρατικής χορηγίας και αναμένονται καθαρές εισροές περίπου 4 εκ. ευρώ, αφού
το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από
τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΕΒΕΛ υποστηρίζει την εισαγωγή
σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης του
Μεγάρου Πολιτισμού ώστε να υπάρχει μέγιστη αξιοποίηση, αλλά και ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης
επιβάρυνσης στους προϋπολογισμούς
του κράτους.
Η άμεση προώθηση και έναρξη των
εργασιών για την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού θα έχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Απασχόληση 1500 περίπου ατόμων
όλων των ειδικοτήτων κατά την κατασκευή του έργου που θα έχει θετική επίδραση στην άμεση μείωση της
ανεργίας.

2. ∆ημιουργία πολλών θέσεων εργασίας έμμεσα, με την έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου.
3. Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος
της Κύπρου και ειδικά της Λευκωσίας με τα συνεπακόλουθα θετικά
οφέλη στην τοπική οικονομία.
4. Θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής
ανάπτυξης, θα αναβαθμίσει αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά την
πρωτεύουσα και θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των Κυπρίων.
5. Θα φέρει τον πολιτισμό πιο κοντά
σε όλους τους πολίτες, καθιστώντας
τον πιο προσιτό σε ομάδες όπως
συνταξιούχοι, νέοι, κλπ, μέσω ει-

δικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
6. Θα ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες και θα προβάλει καταξιωμένους Κυπρίους δημιουργούς.
7. Θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Κύπρο, τοποθετημένη
στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις
ηπείρους, να αποτελέσει γέφυρα
πολιτιστικής συνεργασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στην Ευρώπη και
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τα
ανάλογα οικονομικά και πολιτικά
οφέλη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σθεναρά το έργο και βάσιμη προσδοκία
είναι ότι η υλοποίησή του θα αναβαθ-

μίσει πολιτιστικά τη χώρα μας και θα
την ευθυγραμμίσει με την υπόλοιπη
Ευρώπη.
Το ΕΒΕΛ αναμένει ότι και οι βουλευτές μας θα αντιληφθούν τα πολλαπλά
οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του Μεγάρου Πολιτισμού και
θα αποδεσμεύσουν το σχετικό κονδύλι για την έναρξη των εργασιών του
έργου.Τις θέσεις του αυτές το Επιμελητήριο συζήτησε σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής και ο ∆ιευθυντής
κ. Σωκράτης Ηρακλέους με τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθυντή του Ιδρύματος
Πολιτισμού κ. Κίκη Λαζαρίδη και Τάσο
Αγγελή αντίστοιχα.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕ Λευκωσίας
και της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
Σε μνημόνιο συνεργασίας προχωρεί το Επιμελητήριο Λευκωσίας
(ΕΒΕΛ) με την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, με στόχο την παραπέρα ανάπτυξη της συνεργασίας
τους.
Σε πρόσφατη συνάντηση τους,
οι δύο φορείς αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν θέματα που
αφορούν την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω εμπλοκής
του Επιμελητηρίου Λευκωσίας στην
όλη προσπάθεια για μεγαλύτερη
συμμετοχή εκθετών, στη διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων και
στην προσπάθεια να καταστεί η Αρχή χώρος προσέλκυσης περιφερειακών εκθέσεων.
Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Λοϊζος
Κωνσταντίνου ενημέρωσε την αντι-

προσωπεία του ΕΒΕΛ για τα σχέδια
της Αρχής σε ό,τι αφορά την ανάπλαση και τον επανασχεδιασμό
των περιπτέρων καθώς και ολόκληρου του χώρου της Έκθεσης.
Οι δύο φορείς της Λευκωσίας
συμφώνησαν να προχωρήσουν
σε μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω στήριξη των σχέσεων τους.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν
εκ μέρους του ΕΒΕΛ ο Πρόεδρος
του κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου και ο ∆ιευθυντής κ.
Σωκράτης Ηρακλέους. Εκ μέρους
της Αρχής συμμετείχαν ο Πρόεδρος
της κ. Λοϊζος Κωνσταντίνου, ο Γενικός ∆ιευθυντής κ. Μιχάλης Μιχαήλ και το μέλος του Συμβουλίου κα.
Νίκη Λαζαρίδου.
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655

e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

μικρά
Εισφορές ΕΒΕ Λεμεσού σε
φιλανθρωπικά Ιδρύματα
«Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα επιτελούν
ένα θεάρεστο έργο και είναι άξια κάθε δυνατής στήριξης», σημείωσε ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λεμεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου
κατά τη διάρκεια σύντομης, σεμνής τελετής κατά την οποία επιδόθηκαν εισφορές
του Επιμελητηρίου σε οκτώ φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης μας.
Ο κ. Ανδρέου επεσήμανε ιδιαίτερα το γεγονός ότι με εθελοντική εργασία αρκετών
ανθρώπων τα ευαγή ιδρύματα συνεχίζουν το σημαντικό τους έργο ακόμη και
στους σημερινούς δύσκολους από οικονομική άποψη καιρούς. Εξήρε επίσης την αξιοθαύμαστη ανιδιοτέλεια που
επιδεικνύεται προς την κατεύθυνση
απάμβλυνσης του ανθρώπινου πόνου,
σημειώνοντας ότι το Επιμελητήριο εκτιμά ιδιαιτέρως αυτή την προσπάθεια και
οι ετήσιες εισφορές του αποτελούν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για το έργο
που επιτελείται. Εκ μέρους των εκπροσώπων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τόσο ο κ. Αμέρικος Αργυρίου όσο και η κα.
Κλαίρη Ιωάννου, εξέφρασαν ευγνώμονες
ευχαριστίες προς το ΕΒΕΛ για τη χειρονομία του η οποία, ανέφεραν, είναι πολύ ευπρόσδεκτη και συμβάλει στην υλοποίηση
των στόχων των ιδρυμάτων. Παραλήπτες
των εισφορών του ΕΒΕΛ για το 2011-2012
ήταν τα ιδρύματα, Σύνδεσμος Παιδικής
Εξοχής Λεμεσού (ΣΥΠΕΛ), Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, Κέντρο
Πρόληψης Πνευματικής Καθυστέρησης,
Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Α’ Βιομηχανικής Περιοχής, Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ευημερίας Τυφλών Λεμεσού, Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων,
Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών – Τμήμα Λεμεσού και Ίδρυμα Καθυστερημένων Παιδιών «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» .

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Το Επιμελητήριο Λεμεσού τίμησε
την Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ)
Πρόεδρος ΕΒΕΛ:
«..το ελάχιστο δείγμα τιμής,
εκτίμησης και ευγνωμοσύνης
για το έργο που επιτελεί
η ΕΛΔΥΚ»
Εκδήλωση προς τιμή της Ελληνικής
∆ύναμης Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ) διοργάνωσε
το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεμεσού (ΕΒΕΛ). Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ,
Φιλόκυπρος Ανδρέου, ανέφερε ότι η εκδήλωση είναι το ελάχιστο δείγμα τιμής,
εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για το έργο που η ΕΛ∆ΥΚ επιτελεί για περισσότερα
από 50 χρόνια και το οποίο, όπως σημείωσε, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της
ουσιαστικής στήριξης της Ελλάδας προς
την Κύπρο.
Από πλευράς του ο ∆ιοικητής της ΕΛ∆ΥΚ, συνταγματάρχης Συμεών Κεβεντζίδης, διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική ∆ύναμη
Κύπρου εργάζεται σκληρά και εκπαιδεύεται καθημερινά κάτω από οποιεσδήπο-

τε συνθήκες, «ώστε να είναι ανά πάσα
στιγμή έτοιμη, εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, να εκτελέσει στο ακέραιο την
αποστολή που της ανέθεσε η πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Άμυνας, ∆ημήτρης Ηλιάδης, ο οποίος στην
ομιλία του ανέφερε ότι η ΕΛ∆ΥΚ αποτελεί παράγοντα ασφάλειας για τον δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό και η Ελλάδα, κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες, παραμένει
ο μόνιμος, σταθερός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης της ανεξαρτησίας, της κυρι-

αρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Το ΕΒΕΛ επέδωσε στο ∆ιοικητή της ΕΛ∆ΥΚ, συνταγματάρχη Συμεών Κεβεντζίδη επιταγή ύψους
10.200 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ τιμητικά δώρα δόθηκαν σε όλους τους αξιωματικούς και
οπλίτες που παραβρέθηκαν.
Στην εκδήλωση παρέστησαν βουλευτές, τοπικοί άρχοντες, ο Μητροπολίτης Λεμεσού και άλλοι επίσημοι. Μετά το τέλος
της εκδήλωσης, το ΕΒΕ Λεμεσού παρέθεσε δεξίωση.

ΕΒΕΛ: Συμμετοχή σε φόρουμ προώθησης
της επιχειρηματικής Λεμεσού
Την πρόταση του για προώθηση της Λεμεσού ως ένα υψηλού επιπέδου επιχειρηματικό
κέντρο, κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού μέσα από τη συμμετοχή του σε φόρουμ με τον τίτλο «Cyprus in
International Business Planning» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη μας με οργανωτή την εταιρεία Fiducenter.
Εκ μέρους του ΕΒΕ Λεμεσού, παρουσίαση με
τίτλο Limassol – A Reputable Business Centre
έκανε ο Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών Γιώργος ∆ημητρίου. Στην παρουσίαση του ο κ. ∆ημητρίου,
έκανε συνοπτική αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονομίας, με έμφαση μεταξύ άλλων στο ελκυστικό φορολογικό
καθεστώς και άλλα στοιχεία που συνθέτουν
μια ευνοϊκή εικόνα για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση και τις ξένες επενδύσεις. Ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε επίσης στις
προοπτικές που διανοίγονται για την Κυπριακή
οικονομία, ως αποτέλεσμα του εντοπισμού ση-

μαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Στη
συνέχεια η παρουσίαση του κ. ∆ημητρίου κάλυψε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Λεμεσού
ως το κατ’ εξοχή οικονομικό και επιχειρηματικό
κέντρο της Κύπρου, όπου δραστηριοποιούνται
μεταξύ άλλων σημαντικές εξαγωγικές βιομηχανίες, αξιόλογοι εμπορικοί οργανισμοί όπως επίσης ένα μεγάλο φάσμα εταιρειών στον τομέα
των υπηρεσιών που στελεχώνονται με καλά εκπαιδευμένο και με πλούσιες εμπειρίες εργατικό
δυναμικό. Αναφορά έγινε επίσης στο γεγονός
ότι η Λεμεσός, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, ενώ
αποτελεί ταυτόχρονα την έδρα αριθμού διεθνών εταιρειών μεγάλης εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό, ασφαλιστικό
και άλλους τομείς.
Το διήμερο φόρουμ ολοκληρώθηκε με συζήτηση στην οποία το ΕΒΕΛ εκπροσώπησε και
πάλι ο κ. ∆ημητρίου.

Επαφές ΕΒΕΛ με Επιμελητήριο St. Petersburg
Σε εξαιρετικά καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη
Λεμεσό συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρου Ανδρέου με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του St. Petersburg,
Vladimir Katenev. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Κυπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Φόρουμ που συνδιοργάνωσε το ΚΕΒΕ μαζί με το Ρωσικό Επιμελητήριο και κατά
τη διάρκεια της συζητήθηκαν σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται του κεφαλαίου των επιχειρηματικών συνεργασιών ανάμεσα στη Λεμεσό και στο St. Petersburg.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη
δραστηριοποίηση σημαντικού αριθμού Ρωσικών εταιρειών στη
Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, καθώς επίσης για τον ολοένα
αυξανόμενο αριθμό Ρώσων περιηγητών που επισκέπτονται τη
χώρα μας. Προσφέρουν, συνέχισε ο κ. Ανδρέου, πολύτιμες υπη-

ρεσίες στη Κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα κατά την παρούσα
δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία.
Ο κ. Ανδρέου εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι υπάρχουν
λαμπρές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της ήδη πολύ καλής συνεργασίας, κάτι που έχει άλλωστε καταστεί σαφές και από
το μνημόνιο συνεργασίας που τα Επιμελητήρια Λεμεσού και St.
Petersburg, υπέγραψαν το 2011.
Ο κ. Katenev εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση που είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Λεμεσό και συμφώνησε με τον
Πρόεδρο του ΕΒΕΛ για την ύπαρξη πολύ καλών προοπτικών για
νέες συνεργασίες προς αμοιβαίο όφελος.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από πλευράς ΕΒΕ Λεμεσού,
οι Αντιπρόεδροι Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών Κώστας
Γαλαταριώτης, Ρηγίνος Τσάνος και Γιώργος ∆ημητρίου αντί-

στοιχα. Τον κ. Katenev πλαισίωναν οι Oleg Aframeev εκ μέρους
του Ρωσικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Andrey
Efimenko εκ μέρους του Τμήματος ∆ιεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας του Ρωσικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Sergey Popelnyukhov εκ μέρους του Ομίλου Εταιρειών
Zagranstroy και Maria Karpova εκ μέρους του KPMG Ρωσίας.
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μικρά
∆ιοργάνωση Εκθεσης
Επιχειρηματικότητας
στην Αμμόχωστο
Τη διοργάνωση της 1ης Τοπικής
εμπορικής Εκθεσης στην Ελεύθερη
Επαρχία Αμμοχώστου αποφάσισε
το ∆.Σ. του ΕΒΕΑ. Η Εκθεση θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 30/4/2012
και 1/4/2012, στην αίθουσα
δεξιώσεων ‘’Ζάππειον’’ στην
∆ερύνεια και σ’αυτή μπορούν να
συμμετάσχουν οι εταιρείες – μέλη
του ΕΒΕΑ αλλά και γενικότερα οι
επιχειρήσεις με καταγωγή από την
Επαρχία Αμμοχώστου ανεξαρτήτως
του χώρου έδρας της εταιρείας.
Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι
η προβολή και προώθηση των
επιχειρήσεων της επαρχίας
Αμμοχώστου, η προώθηση
των ντόπιων γεωργικών και
βιομηχανικών και άλλων
προϊόντων και υπηρεσιών των
επιχειρήσεων της επαρχίας.
Περαιτέρω μέσω της έκθεσης
επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των επιχειρηματιών της
επαρχίας και η ενημέρωση της
τοπικής κοινωνίας, των ξενοδόχων
και άλλων επιχειρήσεων, για τα
προϊόντα που παράγουν ή/και
εμπορεύονται.
Την ευθύνη για τη διοργάνωση
της έκθεσης θα έχει το ΕΒΕ
Αμμοχώστου και η διάθεση των
περιπτέρων θα γίνει κατά σειρά
εκδήλωσης του ενδιαφέροντος.
Στον χώρο της έκθεσης θα
λειτουργήσει χώρος συνεδρίων
όπου θα γίνουν ειδικές
παρουσιάσεις / σεμινάρια από
το ΕΒΕΑ και τις εταιρείες που
συμμετέχουν στην έκθεση.
Θα διοργανωθεί επίσης συναυλία
και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
για το κοινό και τους μαθητές που
θα προσκληθούν να επισκεφθούν
την έκθεση.
Η τελετή εγκαινίων θα γίνει την
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012
στις 5.00 μ.μ.. Περισσότερες
πληροφορίες θα ανακοινωθούν
στο ΜΜΕ και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν
με τα γραφεία του ΕΒΕΑ στα τηλ.
25370165 και 23829264.
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Πρόταση για πολυδύναμο κέντρο
με καζίνο στην Επαρχία Αμμοχώστου
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, το ΕΒΕ
Αμμοχώστου μαζί με τους ∆ημάρχους
Παραλιμνίου κ. Θεόδωρο Πυρίλλη, Αγίας
Νάπας κ. Αντώνη Τσόκκο, Σωτήρας κ. Γιώργο Ττάκκα και τον Αντιδήμαρχο ∆ερύνειας κ. Νίκο Λίλη κατέθεσαν τη δική τους
συλλογική πρόταση για τη δημιουργία
καζίνο στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση, ένα πολυχώρο, που θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και καζίνο. Το
πρωτοποριακό αυτό έργο βασίζεται στην
μοντέρνα αρχιτεκτονική, την χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας και των πολυμέσων με τη δημιουργία εικονικής πραγματικότητας το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες
της Επαρχίας Αμμοχώστου εμπλουτίζοντας το τουριστικό της προϊόν.
Με την βοήθεια οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων προβλήθηκε το σχέδιο/
ιδέα που ανέπτυξε ο κ. Χρίστος Ηλιάδης
για λογαριασμό του ΕΒΕΑ και που στηρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως φάνηκε
στην παρουσίαση είναι ένα ευφάνταστο
έργο το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Επαρχία αλλά και την Κύπρο γενικότερα και το οποίο θα συμβάλει
στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και στην άμβλυνση της εποχικότητας.
Οι τέσσερις ∆ήμαρχοι της Επαρχίας Αμμοχώστου επεσήμαναν ότι ανεξάρτητα
από το πού θα χωροθετηθεί το έργο, κάθε
κοινότητα θα πρέπει να επωφεληθεί οικονομικά από τη λειτουργία του έργου αλλά
και η Εταιρεία Τουριστική Ανάπτυξης και
Προβολής θα μπορούσε να αποκτήσει
το χορηγό της και με αυτό τον τρόπο να
υλοποιεί το πρόγραμμα
προβολής και ανάπτυξης της Επαρχίας. Επίσης θα πρέπει να ζητηθεί από τον
επενδυτή όπως ο ∆ήμος στον οποίο θα
χωροθετηθεί το έργο να έχει τη δική του
συμμετοχή στο τελικό σχεδιασμό του έργου. Συνεχίζοντας ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «πρόθεση μας είναι να κάνουμε
πράξη και να υλοποιήσουμε αυτό ακριβώς που ζητά ο ΚΟΤ. Εμείς ζητούμε τη διαφορετικότητα αλλά και την οικονομική
ανάπτυξη της Επαρχίας μας για αυτό και
η πρόταση μας για ένα πολυχώρο με πολλές δραστηριότητες ίσως είναι η πιο αποτελεσματική κατάληξη. Αυτό που κάνει
την πρόταση μας να ξεχωρίζει, δεν είναι
το γεγονός ότι είναι ένα τεχνολογικά και
περιβαλλοντικά ανεπτυγμένο έργο αλλά το γεγονός ότι αποτελεί ένα μοναδικό
εργαλείο για την ανάπτυξη των πιο κάτω
μορφών τουρισμού ολόχρονα».
Το έργο περιλαμβάνει ένα ευφάνταστα
διακοσμημένο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί το καζίνο. Για τον ευρύτερο ψυχαγωγικό τομέα θα υπάρχουν χώροι εστίασης,
ένα θεματικό έργο με μορφή αστερία για
δραστηριότητες που θα απευθύνονται σε
παιδιά. Για τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό δημιουργείται χώρος όπου
με την χρήση πολυμέσων (ήχος, εικόνα
κλπ) δημιουργείται εικονική πραγματικότητα αφιερωμένη στην ιστορία της Κύπρου η οποία ζωντανεύει μπροστά στα
μάτια του επισκέπτη. ∆ηλαδή έχουμε ένα

ζωντανό μουσείο όπου η ιστορική πορεία της Κύπρου έρχεται κοντά στον επισκέπτη. Η Επαρχία δεν διαθέτει ιστορικό
μουσείο για αυτό ο προτεινόμενος χώρος θα καλύψει ένα μεγάλο κενό. Με την
ίδια τεχνολογία άλλος χώρος μετατρέπεται σε ενυδρείο χωρίς την προσθήκη νερού ή ζωντανών ψαριών. Πρόκειται για
ιδέα φιλική προς το περιβάλλον για αυτό
ήδη εκδήλωσε την στήριξη του το ίδρυμα Jacques Cousteau. Ουσιαστικά ο
βυθός της θάλασσας της Κύπρου ζωντανεύει μπροστά από τα μάτια του επισκέπτη. Σε μια προσπάθεια ανάπτυξης του
συνεδριακού τουρισμού και αυτού του
τουρισμού κινήτρων (incentive travel) ο
πολυχώρος θα έχει το δικό του αμφιθέατρο, τουλάχιστον χιλίων ατόμων, το οποίο
θα μπορεί να φιλοξενήσει διεθνή συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ, ενώ
ο άλλος χώρος μετατρέπεται σε εκθεσιακό για επιχειρηματικές δραστηριότητες πχ
παρουσίαση νέων προϊόντων, επιδείξεις
μόδας και πολλά άλλα. Ανάλογα με τον
επενδυτή και τις απαιτήσεις του η πρόταση μας, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, περιλαμβάνει και «πράσινο» ξενοδοχείο πλήρως
εντεταγμένο στο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής και ανάλογα με την τοποθεσία
θα περιλαμβάνει θαλάσσια αθλήματα και
δραστηριότητες ενώ μια ακαδημία θαλάσσιων δραστηριοτήτων με μαθήματα
για καταδύσεις και υποβρύχια φωτογράφηση θα λειτουργήσει στο ναυτικό club.
Επίσης ο διαχειριστής του έργου μπορεί
να περιλάβει στο έργο αυτό και το γήπεδο γκολφ που προγραμματίζεται για την
επαρχία.
Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική με το
κογχύλι που καλύπτει την στέγη του έργου
και τον αστερία με τις παιδικές δραστηριότητες το καθιστούν σημείο αναφοράς
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η έκταση που
θα χρειαστεί για τον πολυχώρο είναι 16
000 m2 (12 σκάλες) χωρίς το ξενοδοχείο
και το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα
100 εκατ. ευρώ. Το ακριβές κόστος θα καθορισθεί ανάλογα με την έκταση της γης
και της ανάπτυξης που θα γίνει. Αναμφίβολα πρόκειται για μια παραγωγική
επένδυση, αφού καλύπτει ένα ευρύτερο
φάσμα του τουρισμού με ολόχρονη λειτουργία από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια
της στρατηγικής του ΚΟΤ για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Κυπριακού Του-

ρισμού.
Καταλήγοντας ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι
«σαν ΕΒΕΑ αλλά και σαν φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, σε μια καθόλα τουριστική Επαρχία με τις δικές της ιδιαιτερότητες, η δημιουργία έργων υποδομής όπως
η πρόταση μας για τον πολυχώρο είναι
η μόνη διέξοδος από μια μακροχρόνια
κρίση στο τουρισμό. Χωρίς τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της
Επαρχίας μας και της αναβάθμισης του θα
μείνουμε καθηλωμένοι στο μοντέλο του
τουρισμού που έχουμε και που είναι ήδη
ξεπερασμένο. Εμείς έχουμε υποχρέωση
να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και να το τοποθετήσουμε εκεί που του αξίζει». Με τη σειρά
τους οι ∆ημάρχοι Παραλιμνίου, Αγ. Νάπας και Σωτήρας και ο αντιδήμαρχος ∆ερύνειας δήλωσαν τα ακόλουθα:
Ο ∆ήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος
Πυρίλλης στη δήλωση του τόνισε εμφαντικά ότι η Επαρχία Αμμοχώστου έχει
ανάγκη τέτοιου είδους έργα και ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι ‘εάν θα γίνει ένα καζίνο θα πρέπει να γίνει στην Επαρχία Αμμοχώστου.’ Συνέχισε λέγοντας ότι η Επαρχία
Αμμοχώστου λαμβάνει αυτή τη στιγμή το
43% των διανυκτερεύσεων παγκύπρια και
πρέπει επιτέλους να πάρει αυτά που δικαιούται.
Ο ∆ήμαρχος Αγ. Νάπας κ.
Αντώνης Τσόκκος αφού ανέφερε και αυτός με τη σειρά του την ανάγκη ανάπτυξης έργων μεγάλης αξίας στην Επαρχία
Αμμοχώστου τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι η αδειοδότηση του έργου. Συνέχισε τονίζοντας και αυτός ότι ‘έστω και ένα
casino να γίνει πρέπει να γίνει στην Επαρχία Αμμοχώστου’ κάνοντας παράλληλα
αναφορά στην τεράστια συνεισφορά της
Επαρχίας Αμμοχώστου στην Κυπριακή οικονομία.
Ο ∆ήμαρχος Σωτήρας κ. Γιώργος Ττάκκας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο έργο
είναι ένα έργο πρόκληση για την Κυβέρνηση και τόνισε ότι η χώρα μας έχει ανάγκη τέτοιου είδους έργα ανάπτυξης, γιατί
μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Ο Αντιδήμαρχος ∆ερύνειας κ. Νίκος Λίλλης ανέφερε ότι η Επαρχία
Αμμοχώστου αποτελεί ένα από τους κύριους αιμοδότες της Κυπριακής οικονομίας
και τόνισε ότι ο ∆ήμος ∆ερύνειας επικροτεί την προσπάθεια για από κοινού διεκδίκηση του έργου.
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Επίσκεψη του Πρέσβη
της Ελλάδος στο ΕΒΕΑ
Εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία του ΕΒΕΑ πραγματοποίησε ο Πρέσβης της Ελλάδος Βασίλης Παπαϊωάννου, συνοδευόμενος από τον Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
κ. Βασίλη Σκρόνια.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης καλωσόρισε τον
Πρέσβη και τον ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και τους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί.
Ακολούθως ανταλλάγησαν απόψεις για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών Κύπρου-Ελλάδος που κατά το 2010 ανήλθαν στο ύψος
των €1.5 δισ. με τις συνολικές εξαγωγές να ανέρχονται στα €243.9
εκ. και τις εισαγωγές σε €1.2 δισ.
Επισημάνθηκε ότι οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που
αντιμετωπίζουν Κύπρος και Ελλάδα επιβάλλουν την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την οικονομική ανάπτυξη μέσω τις διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, κλαδικών εκθέσεων, σεμιναρίων και συμποσίων για την προώθηση των επενδύσεων στις δύο
χώρες. Εκ μέρους των επιχειρηματιών που παρευρέθηκαν στη
συνάντηση έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες τους στον
Ελλαδικό χώρο, τα προβλήματα και τις προοπτικές που παρουσιάζονται. Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα της ατμοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος και τους περιορισμούς που επιβάλλει
η Ελληνική νομοθεσία στα Κυπριακής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοια στην μεταφορά επιβατών και φορτίων προς και από τα Ελληνικά λιμάνια.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κάλεσε τον Ελληνα Πρέσβη να επισκεφθεί την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου για μια ξενάγηση και να
μιλήσει σε γεύμα εργασίας για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Τουριστικές ζώνες και τουριστικά ωράρια
Σε σύσκεψη της Επαρχιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής συζητήθηκε το
θέμα του καθορισμού των τουριστικών ζωνών και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το 2012 και αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία
τα ακόλουθα:
Α Τα όρια των τουριστικών ζωνών θα παραμείνουν τα ίδια όπως ακριβώς
ίσχυαν και το προηγούμενο έτος.
Β Το τουριστικό ωράριο θα παραμείνει το ίδιο με τη διαφοροποίηση ότι τις
Κυριακές τα καταστήματα να έχουν το δικαίωμα όπως λειτουργούν από
τις 7 το πρωί για τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο.
Γ Έγινε εισήγηση όπως εργαστήρια παραδοσιακής τέχνης που λειτουργούν σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στην τουριστική ζώνη να μπορούν
να ακολουθούν το τουριστικό ωράριο.
Η θέση του ΕΒΕΑ είναι ότι το τουριστικό ωράριο πρέπει να καλύπτει όλη την
Κύπρο και να ισχύει ολόχρονα. Αυτό θα τονώσει την αγορά, θα αυξήσει τα
εισοδήματα των επιχειρήσεων και του κράτους και θα συμβάλει στη μείωση
της ανεργίας.

Νέα των Επαγγελματικών Συνδέσμων
• Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ∆ιεθνών ∆ιαμεταφορέων Κύπρου, σε πρόσφατη
συνεδρία του εξέτασε διάφορα ζητήματα που
απασχολούν το επάγγελμα, μεταξύ των οποίων
η αναθεώρηση των γενικών λιμενικών δικαιωμάτων, η ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης των
διαμεταφορέων και οι λιμενικές διαδικασίες.
• Σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του ∆ιευθυντή Τελωνείων και εκπροσώπων των Συνδέσμων των Εκτελωνιστών
και Αποθηκαρίων συζητήθηκαν τα πιο κάτω
θέματα:
• Η καταστροφή των παλιών και αζήτητων εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ∆ημόσιες Αποθήκες Αποταμίευσης.
• Η χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας για
πληρωμή των δασμών και φόρων στα τελωνεία.
• Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων
Intrastat και
• Το ∆ικαίωμα αντιπροσώπευσης στα τελωνεία
και άλλα ζητήματα.
• Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου
Συνδέσμου Μηχανικών Σκαφών Θ α λ ά σ σης έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που
έγιναν προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων για
την ρύθμιση και καταγραφή του επαγγέλματος
ως ξεχωριστού επαγγελματικού κλάδου.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης ακολούθησε το
κόψιμο της βασιλόπιτας.
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ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12,
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

e-mail: lcci@spidernet.com.cy

μικρά
Ενημέρωση για τους Νέους
Κανονισμούς από το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων Λάρνακας
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη
προσέλευση των μελών του
Επιμελητηρίου, ενημέρωση
για τους Νέους Κανονισμούς
του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων, οι οποίοι
ψηφίστηκαν από τη Βουλή
τον παρελθόντα ∆εκέμβριο. Η
ενημέρωση πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας
και εισηγητές της ήταν ο κ.
Μάριος Κουρουνιάδης και η κ.
Ζωή Μαρνέρου, του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων. Ο
κ. Κουρουνιάδης όσο και η
κ. Μαρνέρου ήταν ιδιαίτερα
διαφωτιστικοί στις απαντήσεις
τους ενώ ανανέωσαν και τη
συνεργασία τους με το ΕΒΕΛ για
ενημέρωση των επιχειρηματιών.

Γεύμα του Υποπρέσβη των
Ηνωμένων Πολιτειών με την Ε/Ε
του ΕΒΕ Λάρνακας
Ο Υποπρέσβης των Ηνωμένων
Πολιτειών στην Κύπρο κ.
Schofer και η Λειτουργός
της Αμερικάνικης πρεσβείας
στην Κύπρο κ. Diana Sitt, σε
επίσκεψη τους στη Λάρνακα
παρέθεσαν γεύμα στα μέλη
της Ε/Ε του Επιμελητηρίου
Λάρνακας.
Τα στελέχη της Αμερικάνικης
Πρεσβείας έδειξαν
ζωηρό ενδιαφέρον για τα
προγραμματιζόμενα έργα στη
Λάρνακα, όπως και για την
τοπική οικονομία γενικότερα.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ
κ. Όθωνας Θεοδούλου
ευχαρίστησε τον κ. Πρέσβη για
το ενδιαφέρον του, ενώ τόνισε
την επιθυμία του Επιμελητηρίου
Λάρνακας, αλλά και γενικότερα
της Κυπριακής επιχειρηματικής
κοινότητας, για περαιτέρω
αναβάθμιση των εμπορικών
συναλλαγών και των σχέσεων
Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Επιχειρηματίας κ. Νίκος Σιακόλας στο ΕΒΕΛ
Ο επιφανής επιχειρηματίας κ. Νίκος Σιακόλας συνοδευόμενος απο ανώτατα
στελέχη των εταιρειών του επισκέφθηκε
τα γραφεία του Επιμελητηρίου, όπου παρακάθισε σε συνεδρία του ∆.Σ του ΕΒΕ
Λάρνακας.
Ο κ. Νίκος Σιακόλας, προσκλήθηκε
απο τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ κ. Όθωνα
Θεοδούλου, με σκοπό να συζητηθούν
θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της Λάρνακας, καθ ΄ότι είναι
γνωστή η προσωπική επιθυμία του κ. Νίκου Σιακόλα, όσο και ο σχεδιασμός των
εταιρειών του, για να συμμετέχουν σε
σημαντικά ιδιωτικά έργα στην πόλη και
επαρχία Λάρνακας.

Ο κ. Νίκος Σιακόλας κατά την τοποθέτηση του, έκανε αναδρομή στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και τις
σημαντικές συνεργασίες που είχε με τη
Λάρνακα απο την αρχή της καριέρας
του. Σημαντικές ήταν οι αναφορές του
κ. Νίκου Σιακόλα για τη συμμετοχή του
στο έργο των Αεροδρομίων Λάρνακας
και Πάφου και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει η Hermes Airports για την
αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς
την Κύπρο, όπως επίσης και για τον σχεδιασμό αναφορικά με την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων του χώρου του παλαιού Αεροδρομίου Λάρνακας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθωνας Θε-

οδούλου, ευχαριστώντας τον κ. Νίκο
Σιακόλα και τους συνεργάτες του επεσήμανε την πολυσήμαντη επιχειρηματική δράση του φιλοξενούμενου, η οποία
αποτελεί παράδειγμα για όλους τους επιχειρηματίες, όπως και την πρόθεση και
επιθυμία του ομίλου εταιρειών να αναμειχθεί στην ανάπτυξη της Λάρνακας με
έργα κλειδιά, τόσο για την τοπική οικονομία, όσο και υπερτοπικής σημασίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τίμησε τον κ.
Νίκο Σιακόλα με αναμνηστική πλακέτα,
η οποία αντανακλά τη συνεισφορά του
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Λάρνακας, αλλά και εν γένει στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον Υπουργό
Συγκοινωνιών κ. Ευθύμιο Φλουρέντζου
Κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου
Λάρνακας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών
κ. Ευθ. Φλουρέντζου με την Ε/Ε του
ΕΒΕΛ. Κατά τη συνάντηση εκ μέρους
του Υπουργείου εκτός του Υπουργού
Συγκοινωνιών παρέστησαν και ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου κ.
Αλέκος Μιχαηλίδης και μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του Υπουργείου για το ενιαίο έργο Λιμανιού
– Μαρίνας. Στη συνάντηση παρέστη
επίσης ο Γραμματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου κ. Γιώργος Γεωργίου. Εκ
μέρους του Επιμελητηρίου συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθ. Θεοδούλου, οι Αντιπροέδροι Υπηρεσιών
και Βιομηχανίας κ.κ. Κώστας ∆ημητρίου και Άκης Λευκαρίτης, ο ∆ιευθυντής
του ΕΒΕΛ και ο πρώην Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ και Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.
Ντίνος Λευκαρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν το θέμα των διαπραγματεύσεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών με τη Κοινοπραξία “Zήνων” για το
ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας, η
μη συμπερίληψη στους προϋπολογισμούς του Κράτους των κόστων κατασκευής της 3ης και 4ης φάσης του
δρόμου Λάρνακας – ∆εκέλειας και η
δημιουργία του cargo village park στο
Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθ. Θεοδούλου επεσήμανε τη σημασία
της ολοκλήρωσης της συμφωνίας
Υπουργείου και Κοινοπραξίας “Zήνων” τόσο για την τοπική όσο και
για την εθνική οικονομία και κάλεσε
το Υπουργείο Συγκοινωνιών όπως
απαραίτητα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την τελική συμφωνία.
Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας του cargo village στο νέο Αερο-

δρόμιο ή συμφωνία με την εταιρεία
Α.G.I θα πρέπει να ολοκληρωθεί το
συντομότερο. Εξέλιξη η οποία θα
ανοίξει το δρόμο σε μια σημαντική
επένδυση στον τομέα των logistics
με πολύπλευρα οφέλη για την οικονομία. Η μη συμπερίληψη στους
προϋπολογισμούς της κατασκευής της 3ης και 4ης φάσης του δρόμου Λάρνακας – ∆εκέλειας προκαλεί
απογοήτευση και προβληματισμό
καθ ότι πρόκειται για κύριο οδικό
έργο με ιδιαίτερη σημασία ανάμεσα
σ΄άλλα και για τοπικό τουρισμό.,
Τόσο ο Υπουργός Συγκοινωνιών όσο και τα ανώτερα στελέχη του
Υπουργείου υποσχέθηκαν συνεργασία και έντονη προσπάθεια για την
ολοκλήρωση των έργων τα οποία θα
δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη
Λάρνακα και στην Κυπριακή οικονομία γενικότερα.
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μικρά
Σεμινάρια Α΄
εξάμηνο 2012
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 21.3.2012 - ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ PWC
2. ΤΡΙΤΗ 05.06.2012 - ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΟ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΤΟ CYPRUS INSTITUTE
OF FINANCIAL SERVICES
3. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ KPMG
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
KEY PERFORMANCE INDICATORS –
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIRST ELEMENTS
EURO CONSULTANTS LTD

Σεμινάριο: Αλλαγές στη
φορολογική νομοθεσία
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την
Τετάρτη 22/02/2012, το σεμινάριο
με θέμα «Αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία – Φορολογικά Μέτρα
για Βελτίωση των ∆ημοσίων Οικονομικών και η επίδραση τους στην
ανάπτυξη και την οικονομία». Στο
σεμινάριο, που έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα του Ε.Β.Ε Πάφου
παρουσιάσεις έγινε από τους κυρίους Γιώργο Ιωάννου, Ανώτερο
Αρχιφοροθέτη και Ανδρέα Στούππα, Αρχιφοροθέτης του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος). Ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης,
ανέφερε πως στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους
συμμετέχοντες για τις αλλαγές στην
φορολογική νομοθεσία, για τα νέα
φορολογικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, για τους τρόπους βελτίωσης των δημοσίων οικονομικών και
πως μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος να τα εφαρμόσει στα πλαίσια
των αναπτυξιακών του στόχων. Επεσήμανε δε ότι το Επιμελητήριο θα
συνεχίσει τις προσπάθειες του για
κατάρτιση και ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, πιστεύοντας ότι
έτσι βοηθά στην καλύτερη επίτευξη
των επιχειρηματικών τους στόχων.
Τέλος ευχαρίστησε την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού για
την τεράστια συμβολή της σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης της οικονομίας.
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Πρόγραμμα αναβάθμισης των
Αρχαιολογικών Χώρων της Πάφου
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Πάφου, ο κατ’ εξοχήν φορέας τουρισμού της Επαρχίας Πάφου, εκφράζει την ικανοποίηση του για τις
ενέργειες που δρομολογούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για αναβάθμιση και εξωραϊσμό των αρχαιολογικών χώρων της
Επαρχίας.
Μέσα από μια σειρά παραγωγικών συναντήσεων του Τμήματος Αρχαιοτήτων με την
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, με κοινό στόχο την αναβάθμιση της παρουσίασης αλλά
και περαιτέρω ανάδειξη του αρχαιολογικού
πλούτου της Πάφου, διαφαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες προωθούνται διάφορα θέματα προς επίλυση, κυρίως στους τομείς
της παρουσίασης, της πρόσβασης, της σήμανσης, της καθαριότητας, της φωταγώγησης και της φύλαξης του αρχαιολογικού μας
πλούτου.
Συγκεκριμένα, η κατασκευή πεζογεφυρών στη Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας
(στήλη του Απ. Παύλου) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού,
ώστε οι επισκέπτες να μπορούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια να επισκέπτονται το

μνημείο. Παράλληλα έχουν συντηρηθεί όλα
τα ψηφιδωτά της Οικίας του ∆ιόνυσου εντός
του αρχαιολογικού χώρου της Κάτω Πάφου
και στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εκτεταμένες αναβαθμίσεις του στεγάστρου της οικίας. Έχει επίσης
ολοκληρωθεί η περίφραξη του χώρου της
Βασιλικής Παναγίας Λιμενιώτισσας και η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. Σταδιακά υλοποιείται και η αποκατάσταση της
περίφραξης ολόκληρου του αρχαιολογικού
πάρκου που θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα.
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και
οι διαβουλεύσεις για σύναψη συμφωνίας

με το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τοποθέτηση
από την Εταιρεία Τουρισμού του αναγκαίου
τεχνολογικού εξοπλισμού audio guides και
για τη δημιουργία έντυπου/χάρτη οδηγού
στον αρχαιολογικό χώρο Κάτω Πάφου.
Ψηλά στις προτεραιότητες του φορέα
Τουρισμού μεταξύ άλλων παραμένουν:
- η δημιουργία νέου σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου
- η ανάθεση κατασκευής των σκέπαστρων
για προστασία των ψηφιδωτών
- θέματα αποκατάστασης της υφιστάμενης
υποδομής φωταγώγησης αλλά και περαιτέρω ευπρεπισμού των διάφορων αρχαιολογικών χώρων
- η αναβάθμιση αριθμού πληροφοριακών
πινακίδων σε διάφορα σημεία
- καλύτερη προβολή του αρχαιολογικού
πλούτου μέσω έκθεσης αντίγραφων ευρημάτων σε δημόσιους χώρους, όπως
στο Αεροδρόμιο, το ∆ημαρχείο, τη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη, τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη κ.α.
- διεξαγωγή εξειδικευμένης μελέτης φωταγώγησης των αρχαίων μνημείων αλλά
και κτηρίων πολιτιστικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος γενικότερα

Συνάντηση ΕΒΕΠάφου και Πανεπιστημίου Νεάπολης
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία
του ΕΒΕ Πάφου συνάντηση αντιπροσωπειών του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου και του Πανεπιστημίου Νεάπολης.
Το Ε.Β.Ε Πάφου εκπροσώπησαν ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Σχεδιασμού Κατάρτισης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Ανδρέας ∆ημητριάδης, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής ∆ημοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Χάρης Τσιολής, μέλη της Επιτροπής, και o Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου
του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ, κ. Μάκης Τσιάτσιος.
Από πλευράς του Πανεπιστημίου Νεάπολης παρευρέθηκαν
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ∆ρ. Ηλίας Ντινένης, ο Αντιπρύτανης ∆ρ. ∆ιομήδης Μαρκουλής, ο ∆ρ. Σπύρος Βλιάμος,
Κοσμήτωρας ∆ιοίκησης και Οικονομικών και ο ∆ρ. Φώτης
Γραβάνης, καθηγητής Γεωτεχνικών Επιστημών.
Στη συνάντηση συζητήθηκε σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως ο εντοπισμός πεδίων με προοπτικές ανάπτυξης
της συνεργασίας και αμφίδρομης ωφελιμότητας μεταξύ του
Πανεπιστημίου και των Κοινωνικών και Παραγωγικών φορέων της επαρχίας Πάφου, η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα,
η εκπόνηση μελετών σε τομείς που ενδιαφέρουν το Ε.Β.Ε Πά-

φου, η διοργάνωση από κοινού εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, ημερίδων και εκδηλώσεων, με σκοπό
τη διαρκή ενημέρωση του Επιχειρηματικού κόσμου και η μεθοδική συνεργασία για τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς
χώρους για σκοπούς πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των
προγραμμάτων σπουδών του Νεάπολης.
∆ιεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα της συνεχούς
συνεργασίας Πανεπιστημίου-Επιχειρηματικού κόσμου και
συμφωνήθηκε όπως τα δύο μέρη συνεχίσουν τις επαφές τους
και προχωρήσουν σε υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας
σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης
ερευνητικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης φοιτητών.

Κόψιμο βασιλόπιττας ΕΒΕ Πάφου
Στην πρώτη τακτική Συνεδρίαση του ∆Σ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της
Πάφου για το 2012 έγινε το καθιερωμένο κόψιμο
της Βασιλόπιτας, παρουσία του Προέδρου του
ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά. Υπογράμμισε ότι το 2012 προβλέπεται να είναι μια ακόμη
δύσκολη χρονιά ένεκα της συνεχιζόμενης Οικονομικής κρίσης και εξέφρασε την πεποίθηση
ότι όλοι θα εργαστούν σκληρά, συλλογικά και
παραγωγικά για να αντιμετωπιστεί η κρίση και
σύντομα να υπάρξουν και πάλι θετικά αποτελέσματα τόσο στην αναπτυξιακή πορεία της Επαρχίας όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις.
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Συνάντηση Ε.Β.Ε Πάφου και ΤΕΠΑΚ – Δημιουργία πεδίου συνεργασίας των Κοινωνικών
και Παραγωγικών φορέων της επαρχίας Πάφου με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ
Πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2012 στα γραφεία
του ΕΒΕ Πάφου συνάντηση μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου.
Στη συνάντηση το ΕΒΕ Πάφου εκπροσώπησαν ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Σχεδιασμού Κατάρτισης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Ανδρέας ∆ημητριάδης, μέλη της Επιτροπής, όπως επίσης και o Επαρχιακός
Λειτουργός Πάφου του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ, κ. Μάκης Τσιάτσιος.
Από πλευράς ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονομικών ∆ρ Ανδρέας Μαλλούππας, ο Προϊστάμενος της ΥΕ∆∆Σ ∆ρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, η

Λειτουργός Έρευνας κα Ροζίτα Παυλίδου, η Λειτουργός
της ΥΣΦΜ κα Ντίνα Χατζημιτσή, και ο Συντονιστής του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο κ.
Γιώργος Κόκου.
Στη συνάντηση συζητήθηκε σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως ο εντοπισμός πεδίων με προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας και αμφίδρομης ωφελιμότητας μεταξύ
του Πανεπιστημίου και των Κοινωνικών και Παραγωγικών
φορέων της επαρχίας Πάφου, η από κοινού συμμετοχή σε
ερευνητικά και αναπτυξιακά ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, η διοργάνωση από κοινού ημερίδων και εκδηλώσεων, και η μεθοδική συνεργασία για τοποθέτηση φοιτητών σε
εργασιακούς χώρους για σκοπούς πρακτικής άσκησης στο

Η πρέσβειρα της Ολλανδίας
στο Επιμελητήριο Πάφου
Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου, όπου είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του
Επιμελητηρίου, πραγματοποίησε την
Παρασκευή στις 10/2/2012 η Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο, κύρια
Brechje Schwachofer.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός, παρουσίασε το φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και των
Μελών του, τα διάφορα έργα υποδομής και ανάπτυξης που προωθούνται
στην Επαρχία Πάφου, τα δεδομένα και
τις προοπτικές της Επαρχίας όπως και
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολύ καλές τουριστικές σχέσεις με την Ολλανδία και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους,
σημειώνοντας πως περίπου οι μισοί Ολλανδοί Τουρίστες που έρχονται στην
Κύπρο διαμένουν στην Επαρχία της Πάφου. Η Πρέσβειρα της Ολλανδίας αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών αλλά και στις δυνατότητες
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας
με την Πάφο.
Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για ανάπτυξη και διεύρυνση των
επιχειρηματικών συνεργασιών και για
προσέλκυση επενδύσεων στην Πάφο.

πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΠΑΚ. Επιπρόσθετα, στη συνάντηση έγινε εκτενής ενημέρωση προς τα μέλη του Επιμελητηρίου για το ρόλο και το πλαίσιο λειτουργίας
του Γραφείου ∆ιασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο,
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα της
∆ιασύνδεσης Ακαδημίας-Βιομηχανίας ενώ έγιναν εισηγήσεις και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από τα στελέχη του Πανεπιστημίου για θέματα έρευνας και διασύνδεσης.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε όπως τα δύο μέρη συνεχίσουν τις
επαφές τους και να προχωρήσουν σε υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας σε θέματα παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων και
απασχόλησης φοιτητών.

Ο Έλληνας πρέσβης
στο Επιμελητήριο Πάφου
Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου και συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου
πραγματοποίησε την Παρασκευή στις 20/1/2012 ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, κύριος Βασίλης Παπαϊωάννου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός, παρουσίασε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και των Μελών του, τα διάφορα έργα υποδομής και
ανάπτυξης που προωθούνται στην Επαρχία Πάφου και τα δεδομένα και τις προοπτικές της Επαρχίας.
Αναφέρθηκε επίσης στις πολύ καλές εμπορικές και τουριστικές σχέσεις με την Ελλάδα και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους και αναφορά έγινε και στην σύνδεση της Πάφου με τρία αεροδρόμια της Ελλάδα μέσω της Ryanair.
Ο κ. Λεπτός εξέφρασε τη συμπόνια του και τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου
της Πάφου στις δύσκολες στιγμές που περνά ο Ελληνικός λαός. O Πρέσβης της Ελλάδας αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο αδερφών λαών αλλά και τις
δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με την Πάφο και ευχαρίστησε το
Ε.Β.Ε Πάφου για τη στήριξη και την συμπαράσταση του στο λαό της Ελλάδας.

