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Οι θέσεις του ΚΕΒΕ ενώπιον κυβέρνησης και κομμάτων

Σημαντικές συναντήσεις της ηγεσίας του ΚΕΒΕ
Με συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις για
λύσεις στα προβλήματα του επιχειρηματικού
κόσμου και γενικότερα για ανάκαμψη της οικονομίας η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με
Υπουργούς στις πρώτες βδομάδες του Ιανουαρίου. Με την ολοκλήρωση της νέας διάρθρωσης της η ηγεσία του ΚΕΒΕ είχε συναντήσεις με

την Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Πραξούλα Αντωνιάδου, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Σωτηρούλα Χαραλάμπους και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη. Επίσης
το ΚΕΒΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Γ. Ομήρου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟ ΚΕΒΕ ΤΟΝΙΖΕΙ:

Ώρα αποφάσεων
για την ανάπτυξη
Να στηρίξουμε όλοι τη ψυχολογία της αγοράς
ΜΕΤΑ τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων, τώρα είναι
η ώρα των αποφάσεων για
την ανάπτυξη. Αυτό είναι το
μήνυμα που στέλλει το ΚΕΒΕ ενόψει του νέου διαλόγου
που θα αρχίσει το Υπουργείο Οικονομικών με τα κόμματα και τους κοινωνικούς
εταίρους. Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕΒΕ η οικονομία χρειάζεται
την άμεση λήψη μέτρων που
θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις.
Το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι στις

συσκέψεις του Υπουργείου
Οικονομικών με τα κόμματα
και τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να ληφθούν
άμεσες αποφάσεις, ώστε να
τονωθεί η αγορά και να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό, τονίζει το ΚΕΒΕ
θα συμβάλει τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων, όσο
και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στις συσκέψεις που θα γίνυν το ΚΕΒΕ θα καταθέσει
συγκεκριμένες
προτάσεις
που αφορούν επενδυτικά
σχέδια ιδιωτικών εταιρειών.
Τα σχέδια αυτά αφορούν

τους τομείς της ενέργειας, του
περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της ναυτιλίας, κ.λπ. Την
ίδια ώρα το ΚΕΒΕ καλεί όλους
να συμβάλουν στην τόνωση
της ψυχολογίας του κοινού
για την οικονομία.
Μετά τα όσα βίωσε η οικονομία τα τελευταία χρόνια
εκείνο που δεν χρειάζεται
είναι η απογοήτευση και η
κακή ψυχολογία, αναφέρει
το ΚΕΒΕ. Ο καθένας από τη
θέση του τονίζει το ΚΕΒΕ θα
πρέπει να προσπαθεί για τη
ψυχολογική τόνωση τόσο
των επιχειρήσεων όσο και
των καταναλωτών.

Τα σχόλια της Ε. Ένωσης
δικαιώνουν το ΚΕΒΕ
Για τα μέτρα εξυγίανσης

Τονωτική ένεση για την οικονομία θεωρεί το ΚΕΒΕ τις
διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα
που λήφθηκαν για δημοσιονομική εξυγίανση. Σύμφωνα
με το ΚΕΒΕ η ικανοποίηση
που εξέφρασε η ΕΕ για τα
μέτρα που λήφθηκαν δικαιώνουν τη στάση και την
πολιτική του Επιμελητηρί-

ου που ζητούσε επίμονα τη
λήψη δημοσιονομικών μέτρων. Ωστόσο, το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει ότι παρά τα θετικά
σχόλια της ΕΕ, η προσπάθεια
για εξυγίανση πρέπει να συνεχιστεί, γιατί η χώρα μας
συνεχίζει να βρίσκεται υπό
επιτήρηση, ενώ δεν μπορεί
να αποταθεί στις ξένες αγορές για δανεισμό.

διαβάστε
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Ρύθμιση απεργιών, τέλη της ΑΛΚ και κίνητρα
ανάπτυξης συζήτησαν ΚΕΒΕ και Πρόεδρος της Βουλής
Τα θέματα της νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών
στις ουσιώδεις υπηρεσίες, της μη συμμόρφωσης
της Αρχής Λιμένων Κύπρου στην προτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών & ΄Εργων
να μην προχωρήσει σε αυτόματη αναπροσαρμογή
των τελών της και το γενικότερο θέμα της ανάγκης
για επείγουσα έγκριση των κινήτρων για ανάπτυξη
από τη Βουλή, συζήτησε η ηγεσία του ΚΕΒΕ σήμερα
σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Γιαννάκη Ομήρου.
Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το θέμα της ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες το
ΚΕΒΕ ανέδειξε το γεγονός ότι λόγω της απουσίας
αυστηρών ποινών η υπάρχουσα συμφωνία δεν
εφαρμόζεται από τα επηρεαζόμενα μέρη με όλες
τις αρνητικές συνέπειες για την οικονομία, όπως κα-

10.000

ταδεικνύεται και από την απόφαση των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το ΚΕΒΕ
στο θέμα της αύξησης των τελών από την ΑΛΚ τονίζοντας την άποψη του ότι στις συνθήκες της επικρατούσας οικονομικής κρίσης η αύξηση αυτή θα
έπρεπε να μην επιβληθεί. Ο Πρόεδρος της Βουλής
δεσμεύθηκε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του
∆. Συμβουλίου της ΑΛΚ για να στηρίξει το αίτημα
τόσο του ΚΕΒΕ όσο και της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Σε ότι αφορά τα κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη ο Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε το ΚΕΒΕ ότι
η Βουλή θα χειριστεί ως επείγον το θέμα της μελέτης
και έγκρισης των κινήτρων όταν κατατεθούν από
την Κυβέρνηση.

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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Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του ΚΕΒΕ
από τον Πρόεδρο του κ. Φειδία Πηλείδη
Αναμφίβολα η χρονιά που φεύγει αφήνει πολλές
πληγές πάνω στην κυπριακή οικονομία. Οι συσσωρευμένες επιπτώσεις της περιόδου 2009-2011, δημιούργησαν αρνητικά δεδομένα σ’ όλα σχεδόν τα μεγέθη και
στους τομείς της οικονομίας μας.
Σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, βιώνουμε το
κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, τις απολύσεις προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της κατανάλωσης, την έλλειψη ρευστότητας χρήματος, τις καθυστερήσεις στην είσπραξη τιμολογίων και την αύξηση των
επιτοκίων.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα και γρήγορα. Απαιτείται συγκροτημένο πρόγραμμα, σχεδιασμός και τολμηρές αποφάσεις. Χρειάζεται συναίνεση, συνεργασία
και συναντίληψη όλων μας.
Το ΚΕΒΕ, καλεί όλους σε σύμπνοια και με αποφασιστικότητα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και
να εργαστούμε συλλογικά και με επιμονή για ανατροπή των αρνητικών δεδομένων.
Εμείς, πιστεύουμε ότι το 2012 μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα απ’ ότι σήμερα διαφαίνεται, αν όλοι αντιμετωπίσουμε την οικονομία με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Μέσα στην νέα χρονιά υπάρχουν καινούργια δεδομένα που μπορούν να δώσουν μια άλλη ώθηση στην
οικονομία. Αναφερόμαστε στην ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου, στην

Προεδρία της ΕΕ από την Κύπρο και στην απόδοση
των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που ψήφισε
η Βουλή το ∆εκέμβριο.
Αν αυτές οι παράμετροι εξελιχθούν θετικά και αν η
ΕΕ βρει τις απαιτούμενες λύσεις στην κρίση χρέους χωρών της ευρωζώνης, τότε μπορούμε να δούμε με πιο
αισιόδοξο φακό τη νέα χρονιά. Ακόμα, αν η Ελλάδα
μπορέσει και ελέγξει τις ανισορροπίες των δημοσίων

οικονομικών της, τότε η Κύπρος θα επηρεαστεί θετικά.
Το ΚΕΒΕ πίσω από το γκρίζο τοπίο που μας αφήνει
το 2011 βλέπει χαραμάδες φωτός για το 2012. Όμως,
για να υπάρξουν αυτές οι θετικές προοπτικές θα πρέπει κι’ εμείς από την πλευρά μας να συνεχίσουμε την
προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να χαλαρώσει τις προσπάθειες της
για συγκράτηση των δαπανών, ειδικά των μη παραγωγικών.
Ακόμα είναι άμεση η ανάγκη να εστιάσουμε την
προσοχή μας στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χωρίς
ανάπτυξη, ούτε η οικονομία θα βγει από την ύφεση,
ούτε τα δημόσια οικονομικά θα βελτιωθούν, ούτε οι
επιχειρήσεις θα ανακάμψουν. "Εδώ και τώρα" πρέπει
να ληφθούν μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης. Μια τέτοια
εξέλιξη θα βοηθήσει τόσο τις επενδύσεις, όσο και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το μήνυμα που στέλλει το ΚΕΒΕ ενόψει του νέου
έτους είναι ότι παρά τα αρνητικά δεδομένα που μας
κληροδοτεί η απερχόμενη χρονιά, έχουμε τις δυνάμεις
και τις δυνατότητες να αναζωογονήσουμε την οικονομία και να διανοίξουμε νέες προοπτικές. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν όλοι μαζί εργαστούμε σκληρά για
να απομονώσουμε τα αρνητικά και να αξιοποιήσουμε
τα θετικά.
Το ΚΕΒΕ εύχεται στα μέλη του και σε όλους τους πολίτες της Κύπρου ευτυχισμένο νέο έτος.
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Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν για σκοπούς
γνωριμίας της νέας ηγεσίας με τους Υπουργούς και
με την ευκαιρία αυτή τέθηκαν με ιεράρχηση προτεραιοτήτων τα διάφορα προβλήματα και οι θέσεις
του Επιμελητηρίου. Πιο συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ ζήτησε επίσπευση των ρυθμίσεων σε προβλήματα που εκκρεμούν για πολύ
χρόνο, όπως και λύση σε θέματα που εγείρονται ως
πολύ επείγοντα από τις εξελίξεις περιλαμβανομένης και της ανάγκης για νομοθετική ρύθμιση απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, μετά το τελευταίο
κύμα απεργιών που πλήττουν ανεπανόρθωτα την
οικονομία μας. Η Εκτελεστική Επιτροπή επανατόνισε την ετοιμότητα του Επιμελητηρίου να συνεχίσει
και να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα αρμόδια
Υπουργεία για συζήτηση θεμάτων ενδιαφέροντος
για τον επιχειρηματικό κόσμο και κατάληξη στις
καλύτερες δυνατές λύσεις για προώθηση του γενικότερου συμφέροντος και διασφάλιση ανοδικής
πορείας για την οικονομία.
Μεταξύ άλλων επανατοποθετήθηκαν για ταχεία
ρύθμιση:
• Τα προβλήματα της ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης στις βιομηχανικές περιοχές.
• Θέματα τουρισμού περιλαμβανομένων της
ίδρυσης καζίνων του εμπλουτισμού και της οικονομικής ενίσχυσης του ΚΟΤ για προβολή του
τουριστικού μας προϊόντος
• Η απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών
στις κρατικές υπηρεσίες
• Τα θέματα απασχόλησης και κατώτατου μισθού
• Τα τουριστικά ωράρια των καταστημάτων
• Η επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων του ιδιωτικού τομέα και η επίσπευση της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών
• Επίσπευση της μηχανογράφησης των Συστημάτων του Εφόρου Εταιρειών
• Εγγυοδοτικός Οργανισμός για ΜμΕ
• Νομοσχέδιο για καθυστερημένες πληρωμές
• Να επιτραπεί η συνύπαρξη και λειτουργία υπό
ενιαία διαχείριση διαφόρων μορφών τουριστικού προϊόντος.
Από πλευράς των Υπουργών επαναβεβαιώθηκε
τόσο η ανάγκη όσο και η ετοιμότητα της επίσημης
πλευράς για συνέχιση της διαχρονικά στενής, παραγωγικής και άψογης συνεργασίας με το ΚΕΒΕ για
προαγωγή της τόσο επιτακτικής ανάγκης για οικονομική ανάπτυξη.
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Εκδήλωση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Αυστρίας και ΚΕΒΕ

Νέες ευοίωνες προοπτικές για την οικονομία
της Κύπρου από την ανακάλυψη φυσικού αερίου
Πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ΚύπρουΑυστρίας, που ανήκει στη
δύναμη του ΚΕΒΕ, η οποία
είχε ως κύριο ομιλητή τον
κ. Richard Schenz, Αντιπρόεδρο του Ομοσπονδιακού
Επιμελητηρίου της Αυστρίας
και πρώην CEO της εταιρείας
OMV, της μεγαλύτερης Αυστριακής εταιρείας στον τομέα του φυσικού αερίου και
πετρελαίου. Θέμα της ομιλίας του κ. Schenz ήταν “Οι
διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου και φυσικού
αερίου – Η ιστορία της Κύπρου”.
Σε σύντομο χαιρετισμό
του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
κ. Φειδίας Πηλείδης ανέφερε ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κυπριακή
ΑΟΖ αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη η οποία θα δώσει ώθηση στην Κυπριακή
οικονομία και θα τοποθετήσει την Κύπρο στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
Ο Πρέσβης της Αυστρίας στην Κύπρο, κ. Martin
Weiss, αναφέρθηκε στις άριστες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών,
σημειώνοντας ότι το διμερές
εμπόριο Κύπρου-Αυστρίας
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε ανοδική πορεία.
Ο κ. Νίκος Κυριακίδης,
Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Αυστρίας, μίλησε για τις πολύ
καλές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ανάμεσα στις
δύο χώρες και στο ενδιαφέ-

ρον που επέδειξαν Αυστριακές εταιρείες για επενδύσεις
στην Κύπρο κατά τη διάρκεια Επιχειρηματικού Φόρουμ που διοργανώθηκε
πέρσι στη Βιέννη από το ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού
και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Αυστρίας.
Στην παρουσίαση του ο κ.
Schenz μίλησε για τις προοπτικές που διανοίγονται για
την Κυπριακή οικονομία μετά την ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού
αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ
και στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για φυσικό
αέριο. Ο κ. Schenz ανέφερε
ότι στις πλείστες περιπτώσεις
το μέγεθος του κοιτάσματος
είναι πολύ μεγαλύτερο από
την πρώτη ένδειξη κι έτσι
εξέφρασε την εκτίμηση ότι
η τελική ποσότητα του κοιτάσματος φυσικού αερίου
στο οικόπεδο 12 θα υπερβεί την ποσότητα που έχει
ήδη ανακοινωθεί από την
εταιρεία Noble. Ο κ. Schenz
αναφέρθηκε στην παγκό-

σμια ζήτηση για ενέργεια, η
οποία θα αυξηθεί κατά 40%
μέχρι το 2025 σε σύγκριση
με την ενεργειακή ζήτηση το
2003, προσθέτοντας ότι το
80% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας προέρχεται
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται ολοένα και
αυξανόμενη χρήση του φυσικού αερίου για σκοπούς
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας σε μια προσπάθεια οι χώρες της ΕΕ να μειώσουν την εκπομπή ρύπων
και να εκπληρώσουν τους
στόχους που έθεσε η ΕΕ για
το 2020. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από το 9% που
ήταν η χρήση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής το 1990, ανέβηκε
στο 23% το 2009.
Σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είπε ότι είναι πιο φθηνό από το
αέριο που μεταφέρεται μέσω
αγωγών, καθώς το τελευταίο
είναι συνδεδεμένο με την τιμή του πετρελαίου, ενώ η

τιμή του LNG εκτιμάται με διαφορετική φόρμουλα. Αφού
αναφέρθηκε στα στάδια που
διέπουν τη διαδικασία εξόρυξης και εκμετάλλευσης
του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο κ. Schenz είπε
ότι η προσφορότερη αγορά
για το κυπριακό αέριο στην
Ευρώπη είναι η νότια Ευρώπη όπου υπάρχουν πολλά
τερματικά αναϋγροποίησης
φυσικού αερίου. Αντίθετα, η
Βόρεια Ευρώπη εισάγει φυσικό αέριο μέσω αγωγών
από τη Ρωσία, τη Νορβηγία,
τη ∆ανία και την Ολλανδία.
Απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις, ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί φυσικό αέριο και στα
άλλα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ καθώς υπάρχει η
θεωρία ανάμεσα στους ειδικούς στην εξόρυξη ότι εκεί
που υπάρχει φυσικό αέριο,
υπάρχουν επιπρόσθετα κοιτάσματα. Τέλος, ο κ. Schenz
είπε ότι είναι πιθανόν κάτω
από τα κοιτάσματα φυσικού
αερίου να υπάρχει και πετρέλαιο.

Eνδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων άμυνας και έλεγχος εξαγωγής στρατιωτικού υλικού
Έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας
με αρ. 4538, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) της 23.12.2011 οι «περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) Κανονισμοί Κ. ∆. Π. 523/2011».
Οι Κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 21 του «περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής
Ελεγχόμενων Ειδών και της ∆ιενέργειας Ελεγχόμενων ∆ραστηριοτήτων Νόμου του 2011» και έχουν σκοπό την εφαρμογή της «Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας».
Με τους Κανονισμούς ρυθμίζεται η ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Θεσπίζονται τα είδη αδειών, καθώς επίσης και ο τρόπος υποβολής
αίτησης και τα σχετικά έντυπα για έκδοση των αδειών, καθορίζεται συμβουλευτική επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων, τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων, οι υποχρεώσεις των
προμηθευτών, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων, οι εξαγωγικοί περιορισμοί, οι τελωνειακές διαδικασίες, τα αδικήματα και οι

εξουσίες του Υπουργού για έκδοση διαταγμάτων. Στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας με αρ. 4538, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι),
στις 23/12/2011, έχουν επίσης δημοσιευθεί οι «περί της Εξαγωγής, ∆ιαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) Κανονισμοί
Κ. ∆. Π. 522/2011».
Οι Κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
δυνάμει του άρθρου 21 του «περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της ∆ιενέργειας Ελεγχόμενων ∆ραστηριοτήτων Νόμου του 2011» και έχουν σκοπό την εφαρμογή
των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 8ης ∆εκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων
που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού».
«Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Ιουνίου 2003 για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα». «Κοινή ∆ράση 2000/401/
ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιουνίου 2000 σχετικά με τον έλεγχο της τεχνικής βοήθειας που

αφορά ορισμένες στρατιωτικές τελικές χρήσεις». «Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 21 Φεβρουαρίου 2011, (Εξοπλισμός που καλύπτεται από την Κοινή Θέση
2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο
των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού)».
Με τους Κανονισμούς θεσπίζεται σύστημα που ρυθμίζει τον
έλεγχο της εξαγωγής, της διαμεσολάβησης και της παροχής τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς απαιτείται άδεια για την εξαγωγή
στρατιωτικού εξοπλισμού και για τη διενέργεια διαμεσολάβησης και παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με στρατιωτικό
εξοπλισμό.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22867197 και 22867220.
Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορευόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις του Κλάδου Έκδοσης
Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής, της Υπηρεσίας Εμπορίου μέσω
της ιστοσελίδας του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.
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Η πρόθεση φορολογίας του συσσωρευμένου πλούτου
ή απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας
Το τελευταίο καιρό λόγω της ανάγκης να
παρθούν μέτρα για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της επιτακτικής ανάγκης
ισοσκέλισης του κρατικού προϋπολογισμού,
ακούγεται ολοένα και συχνότερα η πρόταση
για φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου. Ή του φόρου των εκατομμυριούχων
όπως τον αποκαλούν. Είναι νομίζω ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι σημαίνει συσσωρευμένος πλούτος, αν αυτός σήμερα φορολογείται
καθώς και αν πρέπει να φορολογηθεί περισσότερο.
Συνήθως η πρόταση για φορολόγηση
του πλούτου συνδυάζεται με τη φοροδιαφυγή και αφήνεται η εντύπωση πως αυτός είναι
προϊόν φοροδιαφυγής. Σε κάποιες μάλιστα
ακραίες περιπτώσεις αφήνεται να νοηθεί
πως δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί χωρίς φοροδιαφυγή. Χωρίς να παραβλέπουμε
πως η φοροδιαφυγή μπορεί να αποτελέσει
σημαντική πηγή πλουτισμού, επισημαίνουμε πως η μεγάλη μάζα των πολιτών κτίζει
τη περιουσία του μέσα σε μια περίοδο πολλών χρόνων, με εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα καθόλα νόμιμη και που
φορολογήθηκε σύμφωνα με τους εκάστοτε
ισχύοντες νόμους. Με τα περισσεύματα που
αυτή η δραστηριότητα άφηνε με τη πάροδο
των ετών και με τη προϋπόθεση πως γινόταν
συνετή διαχείριση, δημιουργήθηκε αυτός ο
αποκαλούμενος πλούτος που πιο σωστά κατά τη γνώμη μου είναι να τον αποκαλέσουμε αποταμίευση, με την ευρύτερη έννοια του
όρου.
Επαναλαμβάνω δε πως η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που δημιούργησαν
αποταμίευση την έκαναν με τη καθημερινή
συνήθη δραστηριότητα τους και πλήρωσαν
όλους τους φόρους που αναλογούσαν σε

αυτές. Εκεί που σίγουρα επιο πλούτος αυτός δεν είναι
βάλλεται να πληρωθεί έξτρα
αδρανής όπως υπονοούν
φόρος είναι στις περιπτώοι εισηγητές της φορολοσεις όπου, μετά την υποβογίας .Ότι δηλαδή κάποιοι
λή καταστάσεων κεφαλαίου
απέκτησαν πλούτο και τον
και εισοδήματος, φαίνεται
κρύβουν. Ο πλούτος αυτός
από τη σύγκριση τους πως
στη πολύ μεγάλη πλειοψηφία αφορά τη μεσαία τάξη,
τα εισοδήματα δεν δικαιολογούν το κεφάλαιο. Από
είναι δηλωμένος, χρησιαυτό συμπεραίνεται πως
μοποιείται καθημερινά και
υπήρξε φοροδιαφυγή οπόδίδει το μερίδιο που του
ταν θα πρέπει να επιβληθεί
αναλογεί στο κράτος.
Ανδρέας Μάτσης
ο διαφυγών φόρος μαζί με
Υπενθυμίζουμε πως ήδη
Αντιπρόεδρος
τις προβλεπόμενες κυρώοι φόροι πάνω στο τόκο, τα
Οικονομικών ΚΕΒΕ
σεις. Είναι γι’ αυτό που εμείς
μερίσματα, τα χρεόγραφα
διαχρονικά εισηγούμαστε
και τα ενοίκια έχουν πολύ
την επέκταση της χρήσης της κεφαλαιουχι- πρόσφατα αυξηθεί. ∆εν είναι αυτό αρκετό.
κής κατάστασης σαν μέσο αποτελεσματικής
Άφησα σκόπιμα τελευταία τη πιο συνηθιαντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
σμένη μορφή που μπορεί να πάρει αυτή η
Ας εξετάσουμε όμως στη συνέχεια από τι αποταμίευση. Στη μεγάλη πλειοψηφία αυτή
αποτελείται αυτός ο πλούτος και αν εξακο- έχει διαχρονικά επενδυθεί στις δεκάδες χιλιάλουθεί υπό τη νέα του μορφή να συνεισφέρει δες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνήθως
το μερίδιο του στη φορολογία.Αποταμίευση χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για στήριξη και
υπάρχει σε διάφορες μορφές. Κατάθεση σε επέκταση των εργασιών τους. Ο ξυλουργός,
τράπεζα, μετοχές, χρεόγραφα, διαμέρισμα η ο υδραυλικός, ο βιομήχανος, ο καταστημακατάστημα προς ενοικίαση, σπίτι για ιδιοκα- τάρχης, ο εστιάτορας, ο διαφημιστής, ο μετατοίκηση, οικόπεδο η χωράφι για μελλοντική φορέας, ο μηχανικός αυτοκινήτων κ.ο.κ. έχει
χρήση κ.α.
επενδύσει στην επιχείρηση του μηχανήμαΗ κατάθεση και τα χρεόγραφα αποδί- τα και ανθρώπινο δυναμικό για να τη καταδουν τόκο που φορολογείται στη πηγή πριν στήσει πιο παραγωγική και να την επεκτείνει.
καν δοθεί στο δικαιούχο. Τα μερίσματα επί- Οι ΜΜ επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της
σης. Το εισόδημα από ενοίκιο καταστήμα- οικονομίας και κύριοι αιμοδότες της κυβερτος / διαμερίσματος πληρώνει τη σχετική νητικής μηχανής. Χωρίς αυτές το κράτος δεν
φορολογία και μάλιστα χωριστά από τα άλ- μπορεί να λειτουργήσει γιατί αυτές πληρώλα εισοδήματα. Αν πρόκειται για σπίτι ιδιοκα- νουν το ΦΠΑ, τις εισφορές στο Τ.Κ.Α. το φόρο
τοίκησης, οικόπεδο η χωράφι πληρώνονται υπαλλήλων ΡΑΥΕ, τον εταιρικό φόρο, τους ειφόροι ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικοί φό- σαγωγικούς δασμούς κλπ. Συντηρούν δε και
ροι, αποχετευτικά κλπ. Σε περίπτωση δε πώ- τους ∆ήμους με τις άδειες εξάσκησης επαγλησης φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. Άρα γέλματος, άδειες χρήσης υποστατικού, σκύ-

βαλα κλπ. που παρεμπιπτόντως αυξάνονται
και αυτές διαχρονικά. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ΜΜ επιχειρήσεις αλλά και
το σύνολο της οικονομίας λόγω της κρίσης
είναι γνωστά. Κρατιούνται με τα δόντια και
δεν αντέχουν άλλες φορολογίες. Θα πρόκειται για τη χαριστική βολή.
Τελειώνοντας θέλω και πάλι να τονίσω ότι εμείς σαν επιχειρηματική τάξη είμεθα κάθετα εναντίον της φοροδιαφυγής, την
πάταξη της οποίας διαχρονικά απαιτούμε. Γιατί εκτός του ότι αυτό είναι δίκαιο, όταν όλοι
συνεισφέρουν την αναλογία τους στα κοινά βάρη πέφτει λιγότερο βάρος στο καθένα
και μακροχρόνια μειώνονται οι συντελεστές
των φόρων. Σε αντίθεση δε με τις Συντεχνίες που χρησιμοποιούν τη φοροδιαφυγή σαν
πρόσχημα για να αποφύγουν τις δικές τους
υποχρεώσεις έναντι του συνόλου, εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη πάταξη της.
Η πρόταση μας είναι απλή. 1. Όλοι οι Κύπριοι πολίτες μετά το εικοστό έτος να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση εισοδήματος
ανεξάρτητα αν το εισόδημα τους φορολογείται ή όχι. 2. Όλοι οι πιο πάνω να υποβάλλουν κατάσταση κεφαλαίου κάθε ορισμένα
χρόνια.
∆εν είναι δυνατόν βέβαια να εξετάζονται
όλες οι δηλώσεις. Αλλά η υπεύθυνη δήλωση
και η πιθανότητα να αποκαλυφθεί κάποιος
και να υποστεί τις συνέπειες θα είναι αποτρεπτικό για τους πλείστους.
Είναι απορίας άξιον γιατί η πρόταση αυτή
που επανειλημμένα την έχουμε εισηγηθεί
δεν τυγχάνει ούτε καν συζήτησης η απάντησης.
∆εκέμβριος 2011

Νέα κατώτατα όρια αξίας συμβάσεων για την περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2013
Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής
Λογίστριας της ∆ημοκρατίας για την
περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2013 στα
πλαίσια εφαρμογής των οδηγιών
που καθορίστηκαν με τον κανονισμό
125/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ημερομηνίας 30.11.11 ισχύουν νέα
αναθεωρημένα όρια αξίας Συμβάσεων,
και ως εκ τούτου στις συμβάσεις που
σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινοτικών
Οδηγιών δεν εξαιρούνται των Οδηγιών
και η εκτιμώμενη αξία τους εκτός
ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα
καθορισμένα ποσά, εφαρμόζονται οι
κανόνες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ
και οι σχετικές πρόνοιες των Κυπριακών
Νόμων 11 (I) και 12 (I) του 2006,
που αφορούν διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων, προμήθειας έργων και
υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος,
της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Τα νέα κατώτατα όρια φαίνονται στους
πίνακες:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Α. Νόμος 12(Ι) του 2006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΓΑ
Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στο Κράτος
€130.0001
€130.0002
€5.000.000
Αναθέτουσες Αρχές του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. (Οργανισμοί Δημοσίου
Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
€200.000
€200.000
€5.000.000
Ενδεικτική Προκήρυξη
€750.000
€750.000
€5.000.000
Μικρά Τμήματα (small lots)
€80.000
€80.000
€1.000.000
1 Εξαιρούνται οι συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V του Νόμου, για τις οποίες τα κατώτατα όρια ανέρχονται στο ποσό των €200.000.
2 Εξαιρούνται οι πιο κάτω Υπηρεσίες, για τις οποίες τα κατώτατα όρια ανέρχονται στο ποσό των €200.000
• Αυτές που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου.
• Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης – Κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου.
• Οι πιο κάτω Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες της Κατηγορίας 5 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου.
• ΚΤΠ 7524 - Υπηρεσίες Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μεταδόσεων
• ΚΤΠ 7525 - Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης
• ΚΤΠ 7526 - Ολοκληρωμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Β. Νόμος 11(Ι) του 2006
Αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς κοινής Ωφελείας
Ενδεικτική Προκήρυξη
Μικρά Τμήματα (small lots)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
€400.000
€750.000
€80.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
€400.000
€750.000
€80.000

ΕΡΓΑ
€5.000.000
€5.000.000
€1.000.000
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Eκτιμήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ
κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη για το νέο χρόνο
Σίγουρα η χρονιά που φεύγει ήταν από τις δυσκολότερες για την οικονομία της Κύπρου. Εξωγενείς, αλλά και εσωγενείς παράγοντες επέδρασαν
αρνητικά στην οικονομία μας, με αποτέλεσμα όλοι
σχεδόν οι δείκτες και τα μεγέθη της να παρουσιάσουν αρνητικές αποκλίσεις.
Αιτία γι’ αυτή την αρνητική επίδοση της οικονομίας μας το 2011, ήταν αφ΄
ενός η πολύχρονη και πολυεπίπεδη διεθνής κρίση
και αφ΄ ετέρου η αναποφασιστικότητα του πολιτικού
συστήματος να λάβει έγκαιρα μέτρα για προστασία της
οικονομίας από τους μεγάλους κλυδωνισμούς, κυρίως λόγω της κρίσης-χρέους
στην ευρωζώνη. Από το
2009 και για τρία συνεχόμενα χρόνια, η οικονομία
μας παρέμεινε απροστάτευτη από τα πλήγματα της διεθνούς κρίσης.
Σήμερα, βρισκόμαστε σ’
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου το 2012 θα αποτελέσει το έτος κλειδί για
τα επόμενα χρόνια. Το νέο
έτος αρχίζει με αρνητικούς
οιωνούς, λόγω των προβλημάτων της προηγούμενης τριετίας. Όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι είναι τραυματισμένοι, ενώ το ψυχολογικό κλίμα στο
"επιχειρείν" και στην αγορά δεν είναι το καλύτερο.
Τουλάχιστον, οι πρώτοι μήνες του νέου έτους αναμένονται μουδιασμένοι και δύσκολοι, αφού η οικονομία μας συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά
από την αβεβαιότητα της Ελλάδας και της ευρωζώνης.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε κάποια
νέα δεδομένα που χαρακτηρίζουν το νέο έτος και
τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά και τονωτικά για την οικονομία
της νέας χρονιάς.
Τα νέα αυτά δεδομένα είναι τα εξής:

• Η λήψη δημοσιονομικών μέτρων από τη Πολιτεία, τα οποία αν αποδώσουν στο μάξιμουμ μπορούν να μειώσουν αισθητά το δημοσιονομικό
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.
• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Noble
Energy για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην
ΑΟΖ της Κύπρου.
• Η ανάληψη από την Κύπρο το β’ εξάμηνο του
2012 της Προεδρίας της Ε.Ε.
Η υπερπροσπάθεια
•
που καταβάλλεται διεθνώς
για συγκράτηση των επιπτώσεων της κρίσης-χρέους της
ευρωζώνης.
Τα δεδομένα αυτά, αν εξελιχθούν θετικά, αναμένεται
να τονώσουν την οικονομία
μας και να της προσδώσουν
μια νέα δυναμική που σήμερα δεν είναι ορατή.
Σίγουρα, δεν μιλάμε για
άμεση και πλήρη ανατροπή
όλων των αρνητικών δεδομένων, όμως ευελπιστούμε
σε σταδιακή ομαλοποίηση
της κατάστασης και δημιουργία προϋποθέσεων για
ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης.
Κατά την γνώμη του ΚΕΒΕ,
το 2012 είναι ένα κομβικό έτος για την οικονομία
μας. Στη χρονιά αυτή θα κριθεί το κατά πόσον θα
αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε από την ύφεση
ή όχι. Θα διαφανεί κατά πόσον μπορούμε να επανέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά ή όχι.
Εμείς, ως ΚΕΒΕ, δίνουμε τεράστια σημασία στην
ανάπτυξη. Πάγια θέση μας είναι ότι τα δημοσιονομικά μέτρα είναι αναγκαία και απαραίτητα, αλλά δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν την πορεία
της οικονομίας. Χωρίς αναπτυξιακούς προσανατολισμούς δεν μπορούμε να αναμένουμε ούτε έξοδο
από την ύφεση, ούτε δημοσιονομική εξυγίανση,
ούτε μείωση της ανεργίας, ούτε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μας.
Και είναι ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους που

καθημερινά ζητούμε την προώθηση νέων πολιτικών και ευφάνταστων σχεδίων για τόνωση της
ανάπτυξης. Το ΚΕΒΕ έχει στη διάθεση του σημαντικές εισηγήσεις για κίνητρα, για αναπτυξιακά έργα
και νέες επενδύσεις, τις οποίες κατάθεσε στην κυβέρνηση.
Συνοπτικά, λοιπόν, λέμε ότι η εξέλιξη του 2012
θα εξαρτηθεί τόσο από το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, αλλά και από τις δικές μας κινήσεις για
ανατροπή των αρνητικών δεδομένων. Αν εμείς
δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη και σταματήσουμε να καλλιεργούμε μια κακή ψυχολογία στην
αγορά, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και να θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο
2012.
Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, είναι στη διάθεση τόσο
της κυβέρνησης, όσο και της Βουλής, προκειμένου
να συνδράμει με την εμπειρία και τις τεχνοοικονομικές του γνώσεις στην ενίσχυση της οικονομίας.
Ήδη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επεξεργαζόμαστε για το 2012 ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα
εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό, ώστε να
προβάλλουμε την οικονομία μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της. Μέσα απ’ αυτές τις επαφές προσδοκούμε να φέρουμε νέες επενδύσεις
και νέες επιχειρήσεις στην Κύπρο. Ήδη εκδηλώνεται αυξημένο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες για
επενδύσεις στην Κύπρο.
Μάλιστα, το 2012 στις χώρες που θα επισκεφθούμε περιλαμβάνονται πέραν από τις παραδοσιακές και οι αναδυόμενες αγορές της Κίνας, της
Ινδίας, κ.α.
Ως επιχειρηματικός κόσμος αγωνιούμε για το
αύριο της οικονομίας και όπως πάντα θα κάνουμε
ότι είναι δυνατόν για να βγούμε από το αδιέξοδο
που μας έφερε η τριετής εξαντλητική κρίση.
Με εφόδια το επιχειρηματικό και επαγγελματικό
δαιμόνιο του Κύπριου, το δυναμισμό και την ευελιξία μας, μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα
προς το καλύτερο. Και αυτό είναι το μήνυμα που
στέλλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Σκληρή
δουλειά, όραμα και αποφασιστικότητα για καλύτερες μέρες στο μέλλον…
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μικρά
ΚΕΒΕ: Παντελώς
αδικαιολόγητη η
αύξηση στα Γενικά
Λιμενικά Δικαιώματα
Απέστειλε επιστολές σε
ΑΛΚ και Βουλή
Την έντονη διαφωνία του στην
απόφαση της Αρχής Λιμένων
για αναπροσαρμογή των Γενικών Λιμενικών ∆ικαιωμάτων από
1/1/2012 με ποσοστό 3.3% σύμφωνα με το ρυθμό πληθωρισμού
για το 2011 έχει διαμηνύσει με
επιστολές του το ΚΕΒΕ τόσο προς
την Αρχή Λιμένων Κύπρου όσο
και προς τις Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές Συγκοινωνιών & Οικονομικών.
Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ τυχόν
επιβολή της εν λόγω αύξησης θα
σημαίνει ένα πρόσθετο κόστος
για την οικονομία που ξεπερνά τα
2.0 εκ. ευρώ ετησίως υπό μορφή
Λιμενικών δικαιωμάτων τη στιγμή που η οικονομία του τόπου
αλλά και οι επιχειρήσεις βιώνουν
εδώ και τρία χρόνια τις σοβαρότατες επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης που ως γνωστό οδήγησαν στο κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων και σε
δραματική αύξηση της ανεργίας.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί παντελώς αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη την
αυτόματη επιβολή αυτής της αύξησης από την ΑΛΚ τη στιγμή που
πολλές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι τους έχουν αποδεχθεί
την αναγκαιότητα για παγοποίηση των οποιοδήποτε αυξήσεων
περιλαμβανομένης και της ΑΤΑ
για τα επόμενα δύο χρόνια προκειμένου να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα των ιδίων των επιχειρήσεων και η διατήρηση των
θέσεων εργασίας τους.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ακράδαντα
ότι οφείλει και η ΑΛΚ να προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα
και ότι σε μια περίοδο όπου όλοι
ανεξαίρετα οι πελάτες της αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά προβλήματα δεν μπορεί η ίδια να
προσβλέπει σε αύξηση των εσόδων της κατά 2.0 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Για αποτροπή
αυτού του ενδεχομένου με σχετικό αίτημα που κατέθεσε ήδη
γραπτώς το ΚΕΒΕ στις αρμόδιες
κοινοβουλευτικές επιτροπές ζητά αναστολή εφαρμογής αυτής
της πρόνοιας για τα επόμενα δύο
χρόνια και καλεί τα μέλη των εν
λόγω Επιτροπών να μην επιτρέψουν την επιβολή της νέας αυτής
αύξησης.

ΘΕΜΑΤΑ
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Ένα μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ, φιλικό για
τις επιχειρήσεις και την οικονομική μεγέθυνση
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεμβρίου 2011 – «Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται από τους πολίτες της Ένωσης,
εισπράττεται από τις επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύει ποσοστό πάνω από 20% των εθνικών εσόδων. Έχει συνεπώς σημαντικό αντίκτυπο για κάθε μεμονωμένο πολίτη της ΕΕ. Ωστόσο,
έχουν πλέον παρέλθει 40 έτη από τότε που συγκροτήθηκε για
πρώτη φορά το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ, οπότε το καθεστώς δεν
συμβαδίζει πλέον με την κινούμενη από τις επιχειρήσεις και βασιζόμενη στην τεχνολογία κοινοτική οικονομία. Ήλθε η ώρα
για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ΦΠΑ», δήλωσε ο κ. Algirdas Semeta, Επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση
της απάτης.
Με βάση τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
ανακοίνωση στις 6 ∆εκεμβρίου σχετικά με το μέλλον του
ΦΠΑ. Στην ανακοίνωση καθορίζονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που οφείλουν να στηρίζουν το νέο καθεστώς
ΦΠΑ, και οι δράσεις προτεραιότητας που χρειάζονται για να
δημιουργηθεί ένα απλούστερο, αποδοτικότερο και αρτιότερο σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ.
Την 1η ∆εκεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο σχετικά με «το μέλλον του ΦΠΑ – προς ένα απλούστερο,
ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ». Την Πράσινη αυτή Βίβλο ακολούθησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας έξι μηνών, στην οποία η Επιτροπή έλαβε 1.700 εισηγήσεις
από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς κύκλους, πολίτες και φορολογικές αρχές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και η ομάδα φορολογικής πολιτικής, που
αποτελείται από προσωπικούς εκπροσώπους των υπουργών
οικονομικών, εξέφρασαν ικανοποίηση για την Πράσινη Βίβλο
και επαναδιακήρυξαν την ανάγκη μεταρρύθμισης του ενωσιακού συστήματος ΦΠΑ.
Παράλληλα, η Επιτροπή διενήργησε οικονομική αξιολόγηση
του συστήματος ΦΠΑ.
Τρεις πρωταρχικοί αντικειμενικοί σκοποί διαμορφώνουν το
όραμα για το νέο σύστημα ΦΠΑ:
Κατά πρώτον, ο ΦΠΑ πρέπει να καταστεί πρακτικότερος
για τις επιχειρήσεις. Ένα απλούστερο, διαφανέστερο σύστημα ΦΠΑ θα ελάφρυνε τις επιχειρήσεις από σοβαρό διοικητικό φόρτο και θα ενθάρρυνε περισσότερες διασυνοριακές
εμπορικές συναλλαγές. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλλει
στην οικονομική μεγέθυνση. Μεταξύ των σχεδιαζόμενων μέτρων για έναν φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις ΦΠΑ περιλαμβάνονται η επέκταση της προσέγγισης «μιας στάσης» για
τις διασυνοριακές εμπορικές πράξεις, η τυποποίηση των δη-

λώσεων ΦΠΑ και η παροχή σαφούς και εύκολης πρόσβασης
στα αναλυτικά στοιχεία όλων των εθνικών καθεστώτων ΦΠΑ
μέσω κεντρικής δικτυακής πύλης.
∆εύτερον, ο ΦΠΑ πρέπει να καταστεί πλέον αποδοτικός όταν
στηρίζει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης των κρατών μελών και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η διεύρυνση
των φορολογικών βάσεων και ο περιορισμός της χρήσης μειωμένων ποσοστών θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα έσοδα για τα κράτη μέλη χωρίς την ανάγκη αυξήσεως ποσοστών.
Μάλιστα, το κανονικό ποσοστό ΦΠΑ θα μπορούσε ακόμη και
να μειωθεί σε ορισμένα κράτη μέλη χωρίς να υπάρξουν τυχόν
επιπτώσεις στα έσοδα, εάν καταργηθούν οι εξαιρέσεις και μειώσεις. Στην ανακοίνωση διατυπώνονται οι αρχές που θα πρέπει να κατευθύνουν την επανεξέταση των εξαιρέσεων και των
μειωμένων ποσοστών. Η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης τη χρήση των μειωμένων ποσοστών και εξαιρέσεων από τα κράτη μέλη όταν εξετάσει τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βλ. MEMO/11/11).
Τρίτον, πρέπει να σταματήσει η τεράστια απώλεια εσόδων
που συμβαίνει σήμερα λόγω μη είσπραξης του ΦΠΑ και απάτης. Εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 12% του συνολικού ποσού
ΦΠΑ το οποίο θα μπορούσε να εισπραχθεί, διαρρέει (το αποκαλούμενο έλλειμμα ΦΠΑ). Το 2012, η Επιτροπή θα προτείνει
μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για να διασφαλίσει ότι τα κράτη
μέλη μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα σε μηχανισμούς
όπου υπάρχουν υπόνοιες για απάτη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα
διερευνήσει κατά πόσον χρειάζεται να ενισχυθούν οι ισχύοντες
τώρα μηχανισμοί καταπολέμησης της απάτης, όπως το Eurofisc,
και θα διερευνήσει τη δυνατότητα διασυνοριακής ομάδας ελέγχου για να διευκολύνει τους πολυμερείς ελέγχους.
Τέλος, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει πλέον νόημα το από μακρού υφιστάμενο πρόβλημα της αλλαγής
προς σύστημα ΦΠΑ βασιζόμενο στη φορολόγηση στην πηγή.
Ως εκ τούτου, ο ΦΠΑ θα εξακολουθήσει να εισπράττεται στη χώρα προορισμού (δηλαδή εκεί όπου ευρίσκεται ο πελάτης), και η
Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθεια να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ βασιζόμενο στην αρχή αυτή.
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και περισσότερες
αναλυτικές πληροφορίες για τον ΦΠΑ, βλ.:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_
documents/communications/index_en.htm
Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Semeta, αρμόδιου για τη
φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_
en.htm MEMO/11/874

Ζητά το ΚΕΒΕ από την Κυβέρνηση και τη Βουλή

Νομοθετική ρύθμιση απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες
Μεγάλες επιπτώσεις από απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Νομοθετική ρύθμιση για τις απεργίες σε ουσιώδεις υπηρεσίες ζητά επιτακτικά το ΚΕΒΕ από την κυβέρνηση και
την Βουλή. Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (αλλά και άλλων παρόμοιων
περιστατικών) το ΚΕΒΕ προτίθεται να
ζητήσει νομοθετική ρύθμιση του θέματος ώστε να σταματήσουν αυτά τα
φαινόμενα να επηρεάζουν αρνητικά
την οικονομία. Σήμερα για το θέμα των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες προβλέπεται διαιτησία, αλλά οι διάφορες
τάξεις εργαζομένων δεν διστάζουν να εξαγγείλουν απεργιακά μέτρα αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις πάνω στην οικονομία. Το ΚΕΒΕ καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να

αντιμετωπίσουν με την δέουσα
σοβαρότητα το θέμα των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες γιατί
η οικονομία δέχεται επιπρόσθετα
πλήγματα από αποφάσεις μεμονωμένων ομάδων εργαζομένων
στις ουσιώδεις υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικά το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι η ζημιά στην Κυπριακή
οικονομία από την πρόσφατη κινητοποίηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ήταν πολύ
μεγάλη χωρίς να υπολογίζεται και η δυσφήμιση της χώρας
μας στο εξωτερικό. Η οικονομία σήμερα αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και δεν μπορεί να δέχεται κτυπήματα αυτού του είδους καταλήγει το ΚΕΒΕ.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Ο περί ενημέρωσης του εργοδοτουμένου από τον εργοδότη για
τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας νόμος
I. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε εργοδοτούμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση εργασίας. Εργοδοτούμενος θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο
προστατεύεται ως εργοδοτούμενος από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε εργοδοτούμενους των οποίων:
α. η συνολική διάρκεια απασχόλησης είναι μικρότερη
από ένα μήνα ή δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την
εβδομάδα, και
β. η απασχόληση τους έχει το χαρακτήρα περιστασιακής
ή και ιδιάζουσας εργασίας νοουμένου ότι αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή
της σχέσης εργασίας. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα :
α. τα στοιχεία ταυτότητας των μερών,
β. τον τόπο παροχής της εργασίας και την εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης,
γ. τη θέση, το βαθμό, την ειδικότητα και το αντικείμενο
εργασίας του εργοδοτούμενου,
δ. την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή σχέσης εργασίας και την προβλεπόμενη διάρκεια της, αν υπάρχει,
ε. τη διάρκεια άδειας μετ΄απολαβών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της χορήγησης της,
στ. τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν τα δύο μέρη σε
περίπτωση λύσης της σύμβασης ή σχέσης εργασίας
με καταγγελία,
ζ. πάσης φύσεως αποδοχές και περιοδικότητα καταβολής τους,
η. τη διάρκεια της κανονικής ημερησίας ή εβδομαδιαίας
απασχόλησης, και
θ. την αναφορά τυχόν συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους της συνεργασίας των δύο μερών.
στ. Σημειώνεται ότι οι όροι της σύμβασης ή σχέσης εργασίας δεν πρέπει να είναι δυσμενέστεροι από ότι προνοεί η σχετική νομοθεσία στο οικείο θέμα.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ενημέρωση για τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω
γίνεται με:
α. γραπτή σύμβαση εργασίας,
β. επιστολή πρόσληψης, ή

γ. άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το
οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο 1.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ενημέρωση του εργοδοτούμενου πρέπει να γίνεται
εντός ορισμένων χρονικών πλαισίων που έχουν ως ακολούθως:
α. η ενημέρωση για τους όρους στην παράγραφο 1 πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός το αργότερο από την
έναρξη της εργασίας,
β. αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε
λόγο διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα οποιοδήποτε έγγραφο, από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 2, παραδίδεται στον εργοδοτούμενο κατά την
λήξη της,
γ. για την μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στο 1 ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργοδοτούμενο το
αργότερο εντός ενός μηνός από την πραγματοποίηση της μεταβολής, και
δ. αν ο εργοδότης παραλείψει να χορηγήσει στον εργοδοτούμενο τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω,
η παράλειψη αυτή δεν συνεπάγεται ότι η σύμβαση ή
σχέση εργασίας ακυρώνεται.
4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αν ο εργοδοτούμενος πρέπει να απασχοληθεί στο εξωτερικό με σύμβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίζεται στην
Κύπρο ή υπόκειται στην Κυπριακή Νομοθεσία ή πρακτική
και της οποίας η διάρκεια είναι τουλάχιστον ένας μήνας,
τα έγγραφα που αναφέρονται στο 1 πρέπει να του παραδοθούν πριν από την αναχώρηση του και να περιέχουν
τουλάχιστον τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:
α. η διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό,
β. το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές
του,
γ. τυχόν πλεονεκτήματα σε χρήμα ή είδος σχετικά με
τον εκπατρισμό, και
δ. tους όρους επαναπατρισμού.
Η ενημέρωση για τα στοιχεία β και γ μπορεί να γίνεται και
με παραπομπή σε Νόμους, Κανονισμούς, ∆ιατάγματα ή
συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.

του παρόντος Νόμου, ή ενημέρωση πρέπει να γίνει
μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του Νόμου.
2. Για σχέσεις εργασίες οι οποίες υφίσταντο για περισσότερα από πέντε χρόνια, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται
μέσα σε δύο μήνες και αφότου το ζητήσει ο εργοδοτούμενος.
3. Για τις σχέσεις εργασίας που αναφέρονται στο 2 δεν
μπορεί να γίνει προσφυγή σε δικαστήριο αν δεν
προηγηθεί υπενθύμιση από τον εργοδοτούμενο
προς τον εργοδότη και ο τελευταίος δεν ανταποκριθεί εντός δύο εβδομάδων. Η διαδικασία υπενθύμισης
δεν απαιτείται:
α. στις περιπτώσεις που εργοδοτούμενοι απασχολούνται στο εξωτερικό,
β. για τους εργοδοτούμενους με προσωρινή σύμβαση
ή σχέση εργασίας, και
γ. για εργοδοτούμενους που δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση.
4. Το βάρος της απόδειξης για το γεγονός της ενημέρωσης του εργοδοτούμενου για τους όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας το φέρει ο εργοδότης.
IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Εργοδότης ο οποίος χωρίς λόγο παραβαίνει τον παρόντα Νόμο και κρίνεται ένοχος υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
2. Το βάρος της απόδειξης για το γεγονός ότι η παράλειψη για πληροφόρηση έγινε για εύλογη αιτία βαραίνει
τον εργοδότη.
V. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μπορεί να ορίζει επιθεωρητές για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, ενώ αρμόδιο ∆ικαστήριο προς επίλυση όποιας διαφοράς προκύψει από την εφαρμογή
του Νόμου είναι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων
του Νόμου.
3. Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν ειδικότερα να καθορίζουν και να ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις εξουσίες
των επιθεωρητών.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1. Για τις σχέσεις εργασίες οι οποίες υφίσταντο για λιγότερο από πέντε χρόνια κατά την έναρξη της ισχύος

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.

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.

μικρά

Το τιμαριθμικό
επίδομα
από 1.1.2012
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του ΚΕΒΕ πληροφορεί τα μέλη ότι
με βάση τα στοιχεία του Τμήματος
Στατιστικής και Ερευνών ο εξαμηνιαίος μέσος όρος του ∆είκτη για το
δεύτερο εξάμηνο του 2011 (Ιούλιος – ∆εκέμβριος) εξαιρουμένης της
επίπτωσης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης, αυξήθηκε κατά
1.70% και έφτασε στις 113,86 μονάδες σε σύγκριση με 111.96 μονάδες την προηγούμενη εξαμηνία
(Ιανουάριος – Ιούνιος 2011).
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία
το Τιμαριθμικό Επίδομα αυξάνεται από την 1/1/2012 σε 316.52%
πάνω στους βασικούς μισθούς σε
σύγκριση με 309,56% το προηγούμενο εξάμηνο.
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει στους
βασικούς μισθούς το ποσοστό του
τιμαριθμικού επιδόματος 220%,
το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται
από την 1/1/2012 σε 30,17% πάνω στους βασικούς μισθούς σε σύγκριση με 27,99% το προηγούμενο
εξάμηνο.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τα ΕΒΕ Λευκωσίας και τη Μονάδα Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει τo επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΩ-ΛΥΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» στο ξενοδοχείο
Χίλτον στη Λευκωσία την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012.
Στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του χειρισμού εξυπηρέτησης
πελατών εντοπίστηκε ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη κατάρτισης ενεργών πωλητών. Με τα νέα δεδομένα της αγοράς
αλλά και λόγο της οικονομικής κρίσης είναι λογικό να χρειάζεται εκπαίδευση στο
συγκεκριμένο θέμα με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και
κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων όπως και των κερδών μιας εταιρείας.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκονται μεταξύ άλλων πρακτικές εφαρμογές
για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπόνων και χειρισμών αντιρρήσεων. Η
προσπάθεια αυτή πηγάζει από την πραγματική ανάγκη για εκπαίδευση σε στρατηγικές πώλησης αλλά και εξυπηρέτησης
πελατών που θα ενδυναμώσουν το ολικό
προϊόν μιας εταιρείας. Στο πρόγραμμα θα
διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας Μιχάλης Βιράρτη. Όπως πάντα το ΚΕΒΕ θα
εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με
πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων Μάρκετινγκ, πωλήσεων καθώς και
τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών επιχειρήσεων και οργανισμών. Περισσότερες
πληροφορίες από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο
Λειτουργό στο ΚΕΒΕ, Τηλ. 22889840.

Μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων έρευνας και
καινοτομίας ζητήθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών
Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας τόνισε ο Κυπριακός Σύνδεσμος
των Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) στον Υπουργό
Οικονομικών σε συνάντηση που
πραγματοποίησε μαζί του αντιπροσωπεία του ∆.Σ. του Συνδέσμου.
Στη συνάντηση τέθηκαν στον
Υπουργό από το Σύνδεσμο και το
ΚΕΒΕ οι άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες της επιχειρηματικής
ερευνητικής κοινότητας και υποβλήθηκαν εισηγήσεις για τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.
Ειδικότερα για τις ανάγκες της
βιομηχανίας ζητήθηκε άμεση
στήριξη στην εφαρμοσμένη – βιομηχανική έρευνα και καινοτομία

ως μέτρο ανάπτυξης και αναστροφής του κακού οικονομικού κλίματος. Σε αυτό το πλαίσιο η αύξηση
των κονδυλίων για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για επιχειρήσεις μέσα από τα διαθρωτικά
ταμεία της Ε.Ε. αποτελεί ουσιώδεις
προϋπόθεση. Συζητήθηκαν επίσης και αλλά μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων έρευνας συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών
κινήτρων, των κυβερνητικών εγγυήσεων και της παροχής κρατικής
γης για ανάπτυξη επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας. Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη για μέτρα
και τρόπους προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Σύνδεσμος υποστήριξε επίσης την ανάγκη απλοποίησης των
διαδικασιών και της γραφειοκρατίας για υποβολή προτάσεων εφαρμοσμένης έρευνας όπως και την
ανάγκη άμεσης επίσπευσης των
καθυστερημένων πληρωμών ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν επιτυχώς.
Ο Υπουργός τόνισε την πρόθεση
του Υπουργείου του για περαιτέρω
στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας και προώθηση του κλάδου της
υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και δεσμεύτηκε για συνέχιση του
διαλόγου και τη στενή συνεργασία
για προώθηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας η οποία, όπως είπε, αποτελεί κοινό στόχο.

Διαφοροποίηση και αναϊσορρόπηση των διατιμήσεων της ΑΗΚ για το 2012
Mετά από απόφαση της PAEK, ως αποτέλεσμα και της στενής συνεργασίας και
επικοινωνίας που διατηρεί το ΚΕΒΕ με την εν λόγω Αρχή, και αφού λήφθηκαν υπ’
όψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω των επιπτώσεων της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε όπως, η αρχική απόφαση για διαφοροποίηση και αναϊσορρόπηση των διατιμήσεων της ΑΗΚ για το 2012 τροποποιηθεί με τρόπο ώστε οι αρχικές αυξήσεις που προβλέπονταν για το 2012 να
μειωθούν όπως πιο κάτω:
Αρχική Αναθεωρημένη
Αναθεωρημένη
Αύξηση
Αύξηση
Αύξηση
1/1/12 – 30/6/12 1/7/12– 31/12/12
Μικροί Εμπορικοί Καταναλωτές
(∆ιατιμήσεις: 15,16,17)
1.5%
0.5%
1.0%
Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές
(∆ιατιμήσεις: 25,26,27)
3.5%
2.0%
2.5%

Βιομηχανικοί Μέσης Τάσης (∆ιατιμήσεις:
73,74,75 41 για άντληση και 55 για
Θερμοσυσσωρευτές)
3.5%
2.0%
3.5%
Μεγάλοι Εμπορικοί
(∆ιατίμηση 66)
(α) 60% >ΣΦ>30%
-1.25%*
(β) ΣΦ>60%
-1.75%*
Μεγάλοι Βιομηχανικοί
(∆ιατίμηση 76)
ΣΦ>30%
-1.25%*
Ψηλή Τάση
(∆ιατίμηση 83)
-3.0%*
* Στις περιπτώσεις αυτές η αρχική απόφαση προνοούσε για μείωση των διατιμήσεων με τα συγκεκριμένα ποσοστά. Η μείωση παραμένει η ίδια για ολόκληρο το
2012.

Ένας ακόμα λόγος
για να νοιώθουμε περήφανοι.

Είμαστε ο πρώτος Κυπριακός οργανισμός που
πιστοποιείται με την ανώτατη διάκριση «Investors in People - Gold»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
INVESTORS IN PEOPLE
• Είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Επαναβεβαιώνεται η υπεροχή της
Deloitte μέσα από την πιστοποίησή
της με την ανώτατη διάκριση του

ποιότητας στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού
• Είναι εργαλείο που στοχεύει στην εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών για ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου

Investors in People - Gold, η οποία

• Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, παρά στις διαδικασίες

αποτελεί σημαντικότατη αναγνώριση

• Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του οράματος και των

για τις πρακτικές που ακολουθεί στον
τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού της

στρατηγικών στόχων του οργανισμού με την εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
• Το IIP Gold αποτελείται από 165 δείκτες και καλύπτει όλους
τους ουσιαστικούς τομείς διαχείρισης και ανάπτυξης του
Ανθρώπινου Δυναμικού

www.deloitte.com/cy
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Διαφωνία ΚΕΒΕ με προσχέδιο νομοσχεδίου
για ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων οικοδομών
Τη διαφωνία του με τις πρόνοιες προσχεδίου νομοσχεδίου για ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την
Οικοδομή, έχει εκφράσει το ΚΕΒΕ με εμπεριστατωμένο υπόμνημα του προς το ∆ιευθυντή του Τμήματος ∆ημοσίων ΄Εργων.
Στο έγγραφο του Επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του σχετικού
προσχεδίου του Νομοσχεδίου καθ’ ότι αυτό
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχουν
συμφωνηθεί στα πλαίσια των πέντε συνεδριάσεων που είχε η σχετική Επιτροπή που
συστάθηκε και συζήτησε διεξοδικά το όλο
θέμα. Προστίθεται ότι τόσο τα μέλη της Επιτροπής όσο και οι σχετικές αποφάσεις της περιέχονται στην ΄Εκθεση που ετοιμάστηκε για
το σκοπό αυτό μετά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 4/12/2009, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Είναι ξεκάθαρο ότι το προσχέδιο του Νομοσχεδίου ανατρέπει πλήρως τα όσα συμφωνήθηκαν και καταγράφονται στην εν
λόγω έκθεση και επιχειρεί να ρυθμίσει νομοθετικά τα υπό αναφορά επαγγέλματα ακόμα
και στο επίπεδο των φυσικών προσώπων,
κάτι το οποίο είχε αποκλειστεί σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και το οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα συμπεράσματα της
΄Εκθεσης.
Ως θέμα αρχής, το ΚΕΒΕ διαφωνεί με τη
λογική της νομοθετικής ρύθμισης των επαγγελμάτων γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, (κλειστά
επαγγέλματα) και τίθενται περιορισμοί στην
ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό συγκρούεται
με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για περιορισμό του υγιούς ανταγωνισμού με κίνδυνο
να επεκταθούν τα προβλήματα που έχουν
ταλαιπωρήσει και συνεχίζουν να ταλαιπω-

ρούν την Κυπριακή κοινωνία και σε νέους
τομείς.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι ο πιο σωστός τρόπος
καθιέρωσης και εμπέδωσης του επαγγελματισμού στην Κύπρο είναι μέσω της εισαγωγής Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων
(ΠΕΠ) για κάθε κατηγορία επαγγελμάτων και
όχι μέσω της νομοθετικής ρύθμισης τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ υποστηρίζει πλήρως την υιοθέτηση ΠΕΠ για τα
επαγγέλματα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, τα οποία ετοιμάστηκαν ήδη από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού
με την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή όλων
των ενδιαφερομένων. Στη βάση αυτών των
ΠΕΠ έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική κατάρτιση) και στην
συνέχεια όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παρακάθονται σε εξετάσεις που θα διενεργούνται
από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς

οι οποίοι και θα πιστοποιούν το επίπεδο κατάρτισης του κάθε εξεταζόμενου.
Στη βάση αυτού του πιστοποιητικού ο κάθε επαγγελματίας θα είναι πλέον ελεύθερος
να εξασκήσει το επάγγελμα για το οποίο έχει
πιστοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη
οποιασδήποτε αδειοδότησης.
Ειδικότερα στο θέμα των Υπεργολάβων
(νομικά πρόσωπα), η προτεινόμενη
ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά εξωτερικούς υπεργολάβους. Τούτο θα επιτευχθεί
μέσω της εγγραφής των επηρεαζομένων
στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί
για το σκοπό αυτό στη βάση συγκεκριμένων προσόντων και εμπειριών που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Την
ευθύνη διαχείρισης του Μητρώου θα έχει το
υφιστάμενο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ).
Στις περιπτώσεις ιδιωτικών εργοληπτικών
επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώ-

πων), οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν τα πιο
πάνω ρυθμιζόμενα επαγγέλματα με δικό
τους προσωπικό, χωρίς δηλαδή τη χρήση
εξωτερικών υπεργολάβων, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του σημείου 5(α) της ΄Εκθεσης – Τεχνίτες Φυσικά Πρόσωπα - και όχι
του σημείου 5(β) – Υπεργολάβοι (νομικά
πρόσωπα).
∆ιευκρινίζεται συνεπώς ότι στις περιπτώσεις αυτές, το ΚΕΒΕ δεν αποδέχεται τη θέση
ότι ο κυρίως εργολάβος θα έχει νομική υποχρέωση να προχωρήσει σε εγγραφή των
υπαλλήλων του στο υπό αναφορά Μητρώο
ούτε και ότι θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς υπεργολάβους για διεκπεραίωση των εργασιών του.
΄Αποψη του ΚΕΒΕ είναι ότι εάν προωθηθεί η ψήφιση του νόμου θα δημιουργηθούν
ανυπέρβλητα πρακτικά προβλήματα στον
τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, αλλά και στα διάφορα επιμέρους επαγγέλματα που επηρεάζονται. Τούτο θα αποτελέσει
αφορμή για περιοριστικές απαιτήσεις όπως
συμβαίνει και στον τομέα των οδικών μεταφορών όπου οι επαγγελματίες οδηγοί δεν
επιτρέπουν τη διεξαγωγή μεταφορικών εργασιών από τις διάφορες επιχειρήσεις για τις
δικές τους ανάγκες, εκτός εάν αυτές πραγματοποιούνται από εξωτερικούς αδειούχους
μεταφορείς.
Κατά την άποψη του ΚΕΒΕ με τη ψήφιση
του προτεινόμενου νομοσχεδίου η ίδια κατάσταση θα επιβληθεί σταδιακά και στα υπό
αναφορά επαγγέλματα, γεγονός που δεν
μας βρίσκει σύμφωνους. Με βάσει τα πιο πάνω το ΚΕΒΕ διαφωνεί πλήρως με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και ζητά επιστροφή στις
αποφάσεις της Επιτροπής όπως αυτές καταγράφονται στη σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από το Τμήμα σας.

Μικρότερο κανονιστικό φόρτο προωθεί η ΕΕ για μικρές επιχειρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι η ΕΕ θα αποκριθεί καλύτερα
στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Στο εξής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώκει, όπου αυτό είναι δυνατό,
να εξαιρεί τις μικροεπιχειρήσεις από την ενωσιακή νομοθεσία ή να θεσπίζει ειδικά καθεστώτα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κανονιστικός φόρτος σε βάρος τους. Σε έκθεση
που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η
Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά πρωτοβουλιών αυτού
του τύπου που έχουν ήδη αναληφθεί και θα πρέπει να
εξεταστούν για το μέλλον. Η Επιτροπή ανακοινώνει την
καθιέρωση ισχυρότερων μέσων που θα εξασφαλίζουν
την ενεργό συμμετοχή των μικροεπιχειρήσεων και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην διατύπωση των
νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η πράξη περί ενιαίας αγοράς και
η αναθεωρημένη "Small Business Act" με την αρχή της
"Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" τονίζουν σαφώς τη δέσμευση της Επιτροπής να στηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Οι πρωτοβουλίες που
δρομολογούνται σήμερα είναι οι πλέον πρόσφατες σε
μια σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του προγράμματος των έξυπνων νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της νομοθεσίας για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Περίπου 200 νομοθετικές πράξεις που προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στις επιχειρήσεις έχουν ήδη

θεσπιστεί στο πλαίσιο του "κυλιόμενου προγράμματος
απλούστευσης", ενώ με το πρόγραμμα δράσης για τη
μείωση του διοικητικού φόρτου η Επιτροπή ανακοίνωσε
προτάσεις μείωσης κατά 39 δισεκατ. ευρώ προς όφελος
των επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel
Barroso, δήλωσε: "Σε αυτή την περίοδο κρίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβληθούν οι
καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι μικρότερες επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας* ταυτόχρονα όμως είναι και οι πλέον
ευάλωτες. Για αυτές, η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς μπορεί να είναι δέκα φορές πιο δαπανηρή απ’
ό,τι για τις μεγάλες εταιρείες. Για το λόγο αυτό, θέλουμε
να τους παράσχουμε χείρα βοηθείας και να μειώσουμε

στο ελάχιστο τον κανονιστικό φόρτο ώστε οι δυνατότητες
ανάπτυξής τους να είναι πλήρως ενεργοποιημένες προς
όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας."
Από τον Ιανουάριο 2012, η Επιτροπή:
1. θα επιταχύνει την αναζήτηση εξαιρέσεων ή ελαφρότερων απαιτήσεων για μικροεπιχειρήσεις στην υφιστάμενη και τη νέα νομοθεσία της ΕΕ,
2. θα ενισχύσει τις διαδικασίες διαβούλευσης με μικροεπιχειρήσεις και άλλες ΜΜΕ κατά την αναθεώρηση υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας και την κατάρτιση
νέων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ,
3. θα δημοσιεύει ετήσιους πίνακες αποτελεσμάτων για να
αξιολογεί τα πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και
να εξασφαλίζει τη διαρκή εξέταση των αναγκών και
των συμφερόντων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πλήρης έκθεση (EN):
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/
documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Βελτίωση της νομοθεσίας:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/
index_el.htm
Small Business Act for Europe:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/smallbusiness-act/index_en.htm

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

13

Nόμος που προβλέπει για τον ειδικό διακανονισμό
φορολογικών οφειλών μέχρι του 2008
Σύμφωνα με το Νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 24 Νοεμβρίου 2011 διαγράφονται πέραν του 5% από τον οφειλόμενο τόκο οποιοιδήποτε τόκοι και πρόσθετες χρηματικές
επιβαρύνσεις που απορρέουν από σχετικούς Νόμους
αναφορικά με οποιοδήποτε οφειλόμενο φόρο για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008.
Η πρόνοια για διαγραφή εφαρμόζεται εφόσον το αργότερο μέχρι την 30η Μαρτίου 2012, καταβληθεί ποσό ίσο
με το ποσό του οφειλόμενου φόρου, πλέον πέντε τοις
εκατόν (5%) επί του ποσού αυτού.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικού ∆ιακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές
∆ιατάξεις) Νόμος του 2011.
2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια: “∆ημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
“οφειλόμενος φόρος” σημαίνει τα ποσά του φόρου
που προκύπτουν δυνάμει των διατάξεων των Νόμων
που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τα οποία παραμένουν οφειλόμενα για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, μέχρι
και την 30ή Μαρτίου 2012.
(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την
έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2002, τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμους του 2002 μέχρι 2011, τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι
2010, τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα
της ∆ημοκρατίας Νόμους του 1985 έως (Αρ. 3) του
2002, τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνας
της ∆ημοκρατίας Νόμους του 2002 μέχρι 2011, τους
περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους
του 1980 μέχρι 2010, τους περί Φορολογίας Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 μέχρι 2010, τους περί

Φορολογίας Κληρονομιών Νόμους του 1962 μέχρι
2000, τους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι
2007 και τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές
∆ιατάξεις) Νόμους του 1974 μέχρι 1990.
∆ιαγραφή τόκων και πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων
3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου
Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου
(2) του παρόντος Νόμου, αναφορικά με οποιοδήποτε
οφειλόμενο φόρο για τα φορολογικά έτη μέχρι και το
φορολογικό έτος 2008, οποιοιδήποτε τόκοι και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από
τους Νόμους που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του
άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, πέραν του πέντε τοις
εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου, διαγράφονται.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται εφόσον το

αργότερο μέχρι την 30ή Μαρτίου 2012, καταβληθεί
ποσό ίσο με το ποσό του οφειλόμενου φόρου, πλέον
πέντε τοις εκατόν (5%) επί του ποσού αυτού.
(3) Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αποτελείται από
οποιοδήποτε ποσό φόρου που(α) βεβαιώθηκε μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012,
(β) παρακρατήθηκε ή όφειλε να είχε παρακρατηθεί στην
πηγή μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012,
(γ) προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση για οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, που έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο μέχρι την 30ή Μαρτίου 2012, και
(δ) προκύπτει κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012:
Νοείται ότι, ουδεμία απαίτηση βάσει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου προκύπτει, για επιστροφή ήδη καταβληθέντων ποσών τόκων και πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων επί εξοφληθείσας φορολογικής
οφειλής:
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση καταβολής φορολογικών οφειλών με βάση τη φορολογική δήλωση προσώπου, για την οποία δεν έγινε βεβαίωση από
το ∆ιευθυντή, εφόσον μεταγενέστερα ο ∆ιευθυντής
προβεί σε βεβαίωση φόρου, πέραν του ποσού που
προκύπτει με βάση τη γενόμενη δήλωση προσώπου,
το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται
από το ∆ιευθυντή υπόκειται σε τόκους και πρόσθετες
χρηματικές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις έκαστου οικείου νόμου και σε τέτοια περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
Νόμου αναφορικά με το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από το ∆ιευθυντή.
Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και
λήγει την 30ή Μαρτίου 2012.

Επέκταση τουριστικού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων
ζήτησε το ΚΕΒΕ από την Υπουργό Εργασίας
Τουριστική περιοχή να θεωρείται ολόκληρη η Κύπρος
Την Επέκταση της Τουριστικής Περιόδου Λειτουργίας των Καταστημάτων ζήτησε το ΚΕΒΕ με υπόμνημα του
προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα
Χαραλάμπους ως μέτρο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Τονίζεται στο υπόμνημα ότι η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει πλήξει όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας της Κύπρου με αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε μεγάλη απόγνωση λόγω
της διαρκούς μείωσης του κύκλου εργασιών τους και την ανεργία να αυξάνεται συνεχώς σε πρωτόγνωρα
επίπεδα για την Κύπρο.
Ως εκ τούτου η πολιτεία θα πρέπει

να πάρει δραστικά μέτρα και να αξιοποιήσει κάθε δυνατή ευκαιρία έτσι
ώστε να απαβλυνθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την Κυπριακή
Οικονομία. Ένα από τα μέτρα αυτά
αφορά τον τουριστικό τομέα με την
επέκταση της τουριστικής περιόδου
και την επέκταση των γεωγραφικών
περιοχών έτσι ώστε να τονωθεί το Λιανικό Εμπόριο.
Επισημαίνει το ΚΕΒΕ ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι σε μια περίοδο όπου όλοι οι φορείς καταβάλλουν
τεράστιες προσπάθειες για προσέλκυση τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο, τα καταστήματα να είναι κλειστά
με αποτέλεσμα οι ξένοι επισκέπτες να
μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την

κατάσταση. Στις σημερινές δύσκολες
συνθήκες που διανύει η οικονομία,
η στήριξη του λιανικού εμπορίου και
κατά τη χειμερινή περίοδο θα μπορέσει να συμβάλει τόσο στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος,
όσο και στην ανακοπή της αυξητικής
τάσης της ανεργίας με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για
τον τομέα του Λιανικού εμπορίου και
την οικονομία γενικότερα. Ήδη, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων από όλο το
φάσμα του λιανικού εμπορίου, μας
έχουν πληροφορήσει ότι εξετάζουν
πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του προσωπικού τους
με το νέο χρόνο σε περίπτωση που
δεν εξαγγελθούν μέτρα για τόνωση
της αγοράς όπως αυτό της επίσπευ-

σης εφαρμογής του τουριστικού ωραρίου.
Πρόσθετα το ΚΕΒΕ επισημαίνει και
τα θετικά αποτελέσματα που θα αφορούν στην αύξηση των εσόδων του
κράτους, από την επέκταση του τουριστικού ωραρίου αφού οι αυξημένες
πωλήσεις θα σημαίνουν και αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ και κατ’ επέκταση του εταιρικού φόρου που
καταβάλλεται.
Το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει τη θέση
του ότι λόγω και του τουριστικού χαρακτήρα της Κύπρου ολόκληρη η χώρα θα πρέπει να θεωρείται τουριστική
περιοχή και εισηγείται όπως η Υπουργός εκδώσει άμεσα το σχετικό ∆ιάταγμα έτσι ώστε οι τουριστικές περιόδοι
να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.
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Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκο
BANGLADESH
MNBD INTERNATIONAL
Polt No. 100/A, 1st Floor, Bscic Industial Area, Enayet
Nagar, Futulla, Narayangonj, 1400, Bangladesh,
E-mail:mnbd_international@yahoo.com
Mobile:008801712969070
Knitwear (T-shirts, polo shirts, tank top, shorts, sweater
and all fashion items)
STYLE MOLTRADE
Mr Obaidul Kabir, E-mail:moltrade_2003@yahoo.com
Leather garments, jute, jute goods, ceramic wears,
cutleries

CHINA
ACCEDS COOKWARE INTERNATIONAL LTD
9/F Zheng’tai’lai Commercial Bldg., Xixiang Rd., Bao’an
Dist, Shenzhen 518102, P.R. China,
Tel. 86-755-29232352, Fax. 86-75529078925,
E-mail:market@acceds-cookware.com, http://www.
acceds-cookware.com
Auto milk frother & coffee jug
ANPING ANXIN WIRE MESH CO. LTD
North Side of Zhengrao Road, China, Hebei, Hengshui,
Anping, Postal code:86053600, Tel. 86-0318-7803466,
Fax. 86-318-7803566,
E-mail:sales2@anxinwiremesh.com, http://www.
anxinwiremesh.com
Metal wire mesh field in China
FAR EAST LEATHER INDUSTRY CO.
No. 28, Zhuji Road, Dongpu, Tianhe District, Guangzhou
510663, China, Tel. 86-20-87699888,
Fax. 86-20-87621111, http://www.fareastleather.com
Cow split leather for belts, bags and shoes, wallets,
handbag for man and woman, laptop, luggage
FOSHAN ROOMLAND CO. LTD
Tel. 86-757-82719950, Fax. 86-757-82719970,
E-mail:roomland@vip.163.com, http://www.
myroomland.com
Kitchen cabinet, wardrobe & bathroom cabinet
GUANGDONG FAR EAST INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CO. LTD
Tel. 86-20-32050399 ext 215, Fax. 86-20-32050466,
No. 28 Zhuji Road, Dongpu Town, Tianhe District,
Guangzhou, China, http://www.fareastshoes.com ,
E-mail:easteurope3@fareastleather.com,
Sportman shoes
JIANGXI FREET DIAMOND TOOLS CO., LTD
Tianfanjie Industrial Zone, Boyang Country, Jiangxi
Province, China,
E-mail:sale13@freet-tools.com, http://www.freet-tools.
com, Tel. 86-592-5191448, Fax. 86-592-3776736
Diamond tool
MIKE
Tel. 86-311-80663705, E-mail:mike@zpcopper.com,
Copper sulphate (used for textile mordant, agricultural
pesticides and fertilizer, water and feed additive, copper
plating)
MASTERYEAR YANGJIANG LTD
No. 10, Long Tang Bei Road, YangDong Country,
YangJiang City, GuangDong Province, China, Tel. 86662-6331383, Fax. 86-662-6639183,
E-mail:ezto@hotmail.com,
Housewares & hardwares of good quality and low price
Mr Bill Nai
E-mail:longvictory2003@yahoo.com, http://www.
csdschina.com
Raw materials for detergent powder (eco-products)
LOUIS TANMANSONIU ANIMATION SERVICES
E-mail:ibanicontact@yeah.net, zhuniyiaus80aeng@
msn.com

Core offering, 2D animation, 3D animation, 4D
animation, cell animation, cartoon animation animated
movies, animated TV series, architecture visualization,
character animation, animated commercial,
animated presentation, walkthrough animation, flash
presentation, logo animation, animated wallpapers,
animated graphics
NOUHOUG LTD
Dajinbei Industrial Park, Matigang, Dalingshan,
Dongguan, Guangdong, China, Tel. 86-769-85622923,
Fax. 86-769-88961317,
E-mail:jack@nouhong.com, http://www.nouhong.com
Plastic products or plastic moulds
QINGDAO FULE CHEMICALS CO. LTD
Room 502, No. 27 Changsha Road Qingdao City,
Shandong Province, China, Tel. 0086-0532-55662262,
Fax. 0086-0532-55662265,
E-mail:sales@fulechem.com, http://www.fulechem.com
Chemical raw materials
QINGDAO RIFU CHEMICALS CO., LTD
07-1303, Third Building, 37 West Road of Donghai,
Shinan District Qingdao, China, Tel. 0086-532-85674105,
Fax. 0086-532-80914767,
E-mail:Jessie@chem-gdrf.com,
Caustic soda
QINGDAO WANKEDA CO. LTD
Shandong Qingdao Sifang District Chongqing South
Road 216 number, Tel. 0086-0532-80891580, Fax. 00860532-80891570, E-mail:Elaine@qd-wkd.com,
Chemicals (PVC, Polyethylene, polypropylene)
SHENZHEN VANJIN CRAFTWORK CO., LTD
No. 6B Block 1, Anle Industrial Park, Hezhou Boa’an
District, Shenzhen, China, Tel. 0086-75586170959, Email:sales2acrylicterrace.com, http://www.acrylicterrace.
com
Acrylic furniture (includes table chair display)
SHIJIAZHUANG JIANGHANG PHOSPHORUS INDUSTRY
CO. LTD
Heping Road, Changan District, Shijiazhuang, Hebei,
China,
E-mail:alice@upstagechem.com,
Tel. 0086-0311-87036060,
Titanium dioxide used for paper-making
SHIJIAZHUANGQINGQIAOTRADING CO.LTD
Tel. 0086-311-861158086, Fax. 00860-311-86128086
E-mailjiegengwu@msn.com, http://www.qingbridge.
com
Professional chemicals
SHIJIANZHYABG SHINEARLY CHEMICALS CO. LTD
Tel. 00 86-0311-85370697, Fax. 0086-85370702,
E-mail:mike@sizxinerlichem.com, http://www.
sjzxinerlichem.com
Chemical products
TOTA INDUSTRIAL CO. LTD
Qingdao, Shandong, China, Tel. 86-532-89288881,
Fax. 86-532-85699422, http://www.chinatota.com
Party products from China TOTA, piata shape balloon
weights
TOTEMCHEM CO. LTD
Room 318, No. 368, Hanjiang Avenue, Xinbei
District, Changzhou, Jiangsu, P.R. China, http://www.
totemchem.com, E-mail:carter@totemchem.com,
Tel. 0086-519-85760259, Fax. 0086-519-88159212
4-Methylacetophenone
TSISCO INDUSTRIAL LTD
(SHANGAI STELLAR STEELS LTD)
Pudong New Area, Shanghai China 201206,
Tel. 86-21-38618343, Fax. 86-21-38618361,
E-mail:sales2@tsisco.com, http://www.tsisco.com
Stainless steel tubes & pipes, stainless steel bars,
stainless steel wire rods

XIAMEN FREETE TRADE CO., LTD
Rm. No. 1001, Honglianxili 36, Lianqian East Road,
Xiamen 361009, Fujian, China, Tel. 86-5925191448,
Fax. 86-5923776736, http://www.freet-tools.com,
E-mail:sales04@freet-tools.com
Diamond tools, diamond segments

GREECE
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
∆. Γούναρη 74, Μαρούσι, 15124, Τ.Θ. 61105,
Τηλ. 210-8066528, Φαξ. 210-8021067,
Είδη αλιείας
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Σταδίου 61, 10551 Αθήνα, Τηλ. 210-3249524,
Κρύσταλλα
D. ACTIVE Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
Φυρίππης Νικ. & ΣΙΑ ΕΕ, ‘Αρτης 9, Τ.Κ. 13562,
Αγ. Ανάργυροι, Τηλ. 210-2317735, Φαξ. 210-2317114,
E-mail:office@d-active.gr
Οδοντιατρικά είδη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Σταυροχώρι Κίλκις Τ.Κ. 61100, Τηλ. 23410-72250,
Φαξ. 23410-75716, http://www.elvi-hellenicbiopetrolium.gr, E-mail:elvi2@otenet.gr
Ηλιέλαιο
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ/Φαξ. 2130346229,
Φωτοβολταϊκά συστήματα
ΙΟΝΙΑ ΒΟΧ ΕΠΕ
Θέση Πάτημα ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας, 19600 Μάνδρα Αττικής,
Τηλ. 210-5552951,
E-mail:ionia@ioniabox.gr
Κατασκευή και εμπορία ειδών χαρτοπωλείου
KARTINI LTD
FOOD TRADING & DISTRIBUTION
Σοφ. Βενιζέλου 1, 17778 Αθήνα, Τηλ. 210-3478005,
Φαξ. 210-3478568, http://www.kartini.com,
E-mail:kartini@otenet.gr
Κατεψυγμένα αλιεύματα
Κύριο Ιωάννη Βασιλείου
E-mail:gstafili@sch.gr
∆ιάθεση Αγροτικών Προϊόντων (Λαθούρι)
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιοτεχνία Επίπλων
Χαριλάου Τρικουπη 15 Ιωνία, Θεσσαλονίκη Ελλάδα,
Τ.Κ. 57008,
E-mail:info@epipla-lampros.gr, http://www.epiplalampros.gr , Τηλ.& Φαξ. 2310-783630, 2310-727225
΄Επιπλα κρεβατοκάμαρας, παιδικά δωμάτια, εξοπλισμός
ξενοδοχείου, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παραδοσιακοί ξενώνες και ξενώνες μοναστηριών. Όλα τα πιο πάνω μπορούν να κατασκευαστούν από μασίφ ξύλο Σουηδικό,
οξιά και δρυ καθώς και MDF με καπλαμά ανιγκρέ, οξιά
και δρυ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΑ
Εξαγωγέας Μηχανημάτων Επεξεργασίας Χάρτου Υγείας
Ορφέας 119, Τ.Κ. 11855 Αθήνα, Τηλ. 210-3463967,
Φαξ. 210-3474106,
Επεξεργασία Χαρτιού υγείας, παραγωγή ρολών κουζίνας
ΜΑΡΤΖΕΤ ΕΛΛΑΣ
Αγίας Τριάδας 10, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη,
Τηλ./Φαξ. 2310-864708,
E-mail:marledelas@yahoo.gr
∆ιανομές ειδικών προϊόντων καθαρισμού

ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΖΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
Τηλ. 6937081558, 210-3229682,
Ενδύματα
ΜΙΝΕΡΒΑ – ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
Βρυούλων 45, Ν. Φιλαδέλφεια – 7ον Χλμ. Εθν. Οδού,
Τηλ. 210-2511770, Φαξ. 210-2513901, E-mail:Minerva.
papadakis@gmail.com
Ζαχαρώδη προϊόντα – Εμπορία ζάχαρης
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γιαννιώς Χαλκιά 14, Χαλκίδα, Τηλ./Φαξ. 2221037421,
Αρωματικά φυτά και βότανα Εύβοιας
OLYMPIC MARBLES DELPHI
Κύριο Βασίλειο Στενό
Θεσσαλονίκης 23 Λιβαδειά Βοιωτίας,
Τηλ./Φαξ. 22610=-81371,
Μάρμαρα
SENSO PER LEI LTD
Skoufa & Prasakaki 97, 55535, Pilea, Thessaloniki, Hellas,
http://www.sensoperlei.gr, E-mail:info@sensoperlei.gr
Πυζάμες, μαγιό και εσώρουχα

INDIA
ARUN EXIM
Mr Pritesh Patel
E-mail:arun.exim2011@gmail.com,
All types of vegetable and fruit seeds, all types of
grocery (grains and pulses), all types of flours, organic
spices, ready to eat Indian food and pickles, fertilizers
and chemicals
HUNTAS GROUP
A/38, 2nd Floor, Raj Industrial Complex, Military Road,
Marol Andheri(E), Mumbai 400059, India, Tel. 91-2266929981/82, Fax. 91-22-66939981,
E-mail:agro@huntas.com, http://www.huntasgroup.com
Imitation jewellery
Mr Keshav Taparia
E-mail:keshav@zapatoexports.com
Leather footwear
RAJARAM DEY & COMPANY
105/C, Balaram Dey Street, Kolkata 700006, India,
Tel. 0091-93306-39750, Fax. 0091-33-28340157, Email:rajaramdey@hotmail.com, http://www.sulekhab2b.
com/rajaramdey
Different types of apparel and textile like t-shirts, polo
shirts, tank tops, pyjamas sets, hooded items, jacket like
outerwear, street wear, winter wear, summer wear etc
for men and women

ISRAEL
FAIR MARKETING
Contact: Mr Ori Joseph
Tel. 00972-9-9555974, Fax. 00972-9-9555374, Email:ori@fairmarketing.co.il, http://www.fairmarketing.
co.il
Eyewear frames
HAIM COHEN OVENS LTD
TA Israel, E-mail:cohen.lion@gmail.com
Fully automatic roasting machine which produces nuts
and seeds with a hand-made-like taste, manual ovens,
displays and much more

HERMETIX
Contact Mr. Moshe Ferber
Tel. 00972-3-9179172, E-mail:tama13@013.net, http://
www.hermetix.co.il/english
Security tools

LORD INTERNATIONAL
MEDICAL BRACE
Τηλ. 210-5984020, Φαξ. 210-5984043,
Ε-mail:orders.medicalbrace@gmail.com
Ορθοπεδικά είδη

Contact:Mr Liran Hikri
Tel. 00972-54-9009908, E-mail:lordinternationalltd@
gmail.com
Automotive A/C
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Mr Eli Gayus
E-mail:eli@vitalgo.co.il
Hand knitting yarns for retail shops, industrial knitting
yarns for manufacturers of knitwear

TRILOGICAL
Contact:Mr Dany Pizen
Tel. 00972-3-9509888, Fax. 00972-3-9500245, Email:pizen@trilogical.com, ,http://www.trilogical.com,
Tactical solutions for public safety, security and civilian
organisations

ITALY
FILATURA RANZINI S.R.L.
Via Dante, 45, 28075 Cavallirio (NO), Tel. 39-016380123, Fax. 39-0163-80185, E-mail:cavagnetto@
filaturaranzini.it, http://www.filaturaranzini.it
Open end yarn, synthetic and artifical fibres in rawhide
and coloured

Tel. 351-256-420890, Fax. 351-256422774,
E-mail:barnardomtavares@catari.net
Materials and equipment for the construction
and building industry specializing in Scaffolding,
formworks, bracings and security equipment

SRI LANKA

SYRIA

DHANUSHA MARINE LANKA EXPORTS
(PVT) LTD

BASHAR BOUSO

WATERLOGIC TRADING
Beaco Court, Dublin 18, Dublin, Republic of Ireland,
E-mail:michael@waterlogic.com, Tel. 353-1-2931960,
http://www.waterlogic.com
Point of Use (POU) water dispensers

Mr Anuradha Perera
No. 362, Old Galle Road, Gorakana, Keselwatta,
Panadora, Sri Lanka, Tel. 0094-0773-724249, Fax. 0094038-2298223,
E-mail:dhanushamarketing@dmlexports.com, http://
www.dhanushamarinelanka.com
Fiberglass boats, fiberglass trailer covers, fiberglass
trailer covers, fiberglass horse trailer covers, fiberglass
lamp posts, fiberglass sewage tanks

RUSSIAN

ELECTRO METAL PRESSING (PVT) LTD

Mrs Maria Bachorova
E-mail:maria.bocharova@heinken.com
Beer

Mr Dayantha Fernado, Lot No. 26 Templeburge
Industrial Estate, Panagoda, Sri Lanka, Tel. 0712692234, Fax. 94-11-2751900, E-mail:dayantha@emp.lk,
http://www.emp.lk
Electrical switch board

REPUBLIC OF IRELAND

SERVIA
DANICA MILOVANOVIC

G C ROCHE & CO. (PVT) LTD

E-mail:info@gustiditalia.com
Italian wines

E-mail:danica.milovanovic@pks.rs, Tel. 381-11-3300929,
Fax. 381-11-3248060, http://www.pks.rs
Natural spring water ‘’Jarak’’

OMPeco

NENAD AMRKOVICH

Mr Benny Roche
No. 71, Maliban Street, Colombo 11, Sri Lanka, Tel. 9411-2421784, Fax. 94-11-2438543, E-mail:gcroche@
sltnet.lk
Automotive tyres

Mr Simone Debernardi

Tel. 39-011-9935111, Fax. 39-011-9935133, Email:fabrizio.prelato@pejrani.it
Innovative machine for waste sterilization and
reduction

LEBANON
Mr George Al Dawahrah
E-mail:goerge.d@faremco-int.com, Lebanon, Beirut,
Generator, stepup/stepdown transformer, switchgear
and switchboard panel board and synchronization
panel

NETHERLAND

E-mail:predragmarkovic101@gmail.com, Djure
Djakovica Street, Svilajnac, Serbia, Tel. 381655406678,
Fax. 38134387712
Furniture and equipment for hotels, schools, stadiums,
airports, yachts

SLOVAK REPUBLIC
AB EPSILON S.R.O.
Koliskova 12, 841 05, Btatislava, Tel. 421-903700228,
E-mail:abepsilon@zoznam.sk
Navisub – Biological fertilising substrate helping
development of seedling repelling desease and
absorbing salination

DUTCH GREEN B.V.

SPAIN

Abc Westland 388, 2685 DD Poeldijk,
Tel. 31-174-282523, Fax. 31-174-244511,
E-mail:ruud@rustenburg.nl, http://www.dvgroup.nl
Fruit & vegetables

ARVING BAGS

PAKISTAN

ATLANTS GROUP

BERGAMO ACQUISITION CORP.
E-mail:hillardbergamo@aol.com,
http://www.bergamoenergy.com
Hybrid solar thermal power plants

Madrit (Spain), E-mail:agent@arv.es, Tel. 34-603855667,
High synthetic materials looking like leather

P.O.8902 Hospitalet de Llobregat, Fax. 34-902884226,
Fax. 34-932-126058, E-mail:info@atlants.net, http://
www.atlants.net Solar energy products & intelligent
pest killers & repellers

GREY IMPEX

EUREKA KIDS NET

6 Namco Centre, First Floor, Campbell Street, Karachi,
Pakistan, Tel. 92-21-2623741, Fax. 92-21-2623601,
E-mail:greyimpex@gmail.com
Animal and marine by products

C/de la Riera, 18 Pol., Ind. Les Ferreries 17459
Campllong, Tel. 34-972-464410, Fax. 34-972-462297,
http://www.eurekakids,net,
E-mail:apro@eurekids.net
Wooden toys

MAK TRADING EST
Mr Abdul Karim, Tel. 92-322-36945503, Karachi,
Pakistan, E-mail:indus-t@hotmail.com
Best Quality Pakistan rice

T & T INTERNATIONAL (PVT) LTD
Thankful Square-27, Main Street-5, Y Block, New
Multan, Multan P.C. 60650, Pakistan,
Tel. 92616770301-02, Fax. 92616770701-02,
E-mail:info@tandtintl.com, http://www.tandtintl.com
Power plant, oil & gas, fertilizer, cement, textile

PORTUGAL
CATARI
Contact Person:Mr Bernardo Tavares

GARDEN & GOLF
C/Nunez De Balboa, No.47 28001 Madrid, Spain,
Tel. 34-915767135, Fax. 34-915772958, E-mail:info@
gardengolf.eu
Drainage pipes, irrigation pipes, valves, pump stations,
electrical cables, machinery for earthworks (with
operators) bulldozers, diggers, small machinery:
dumpers, trencher machines, mineretro bodcat, sand
and gravel (quarry), nurseries, concrete, seed, peat,
fertilizer

LINO ALONSO S.A.
Tel. 34-983559-124, Fax. 34-983559207, E-mail:export@
linoalonso.com, http://www.linoalonso.com
Kitchen furniture

∆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.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

HETTIGODA INDUSTRIES PVT LTD
Mr. Sumith Jayawardana, 33/3, Sri Dharmarama
Road, Ratmalana, Sri Lanka, Tel. 94-112736910, Fax.
94-11-2735465, E-mail:siddalep@slt.lk, http://www.
siddhalepa.com
Ayurvedic toothpaste, ayurvedic soap, shampoo,
herbal tea, siddhalepa ayurvedic balm, ayurveda oil,
ayurveda exilir

P.D. ROMANIS & SONS
Mr P.A. Dhamitha Sanjeeva M.D.
99, St., Sebastian St., Colombo 12, Sri Lanka, Tel. 9411-2324453/2388205, Fax. 91-11-2473048/2388205, Email:pdroms@sltnet.lk,
http://www.pdrexporters.com
Cinnamon in bulk
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E-mail:basharbouso1@gmail.com, http://www.linkedin.
com/in/basharbouso, Mobile:00963-988363012,
Cosmetics and personal care products

THROUGH E-MAIL
Mr Saudile Langeni
Uncle Ben Import Export, Tel. 0725784229, Email:sbongile@webmail.com.za
Mineral water, milk powder and energy drink redbull

TANIA ZULUETA
E-mail:taniacr1970@hotmail.es
I phone, laptop, television, phone, camera, psp, car
dvd, cameras, camcorders

U.K.
Mr Dan Thurgood
E-mail:dan@dlsgames.com
Videogames

UKRAINE
IGOR JATSIK
Tel./Fax. 057-7324563, 7327661, E-mail:yatcik777@
ukr.net,
E-mail: firm@brus.rharkou.ua
Jewellery

SUNTAQ INTERNATIONAL LTD
ANIMAL FARMING UKRAINE
810 Building A Rongchao Binhai Mansion, http://www.
suntaq-intl.com,
E-mail:roger@suntaq-intl.com
Industrial grade of enzymes for fuel ethanol, distillery,
animal feed, textile, bakery and many other fields

U.S.A.
DAVIDSON EVANS INTERNATIONAL INC
E-mail:birdetted@yahoo.com, New York City, USA,
Health equipment and supplies also specialized public
transport buses
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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2011∆0133

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 για την προμήθεια και σταδιακή
παράδοση από την Ανάδοχο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στις Κεντρικές και
Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π καθώς και σε διάφορες Τμηματικές Αποθήκες, του συνόλου των ειδών των Υλικών
που αποτελούνται από διαλύτες (νέφτη
και θίννερ), συντηρητικά ξύλου και βερνίκια. Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν
στην ικανοποίηση κοινών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου και είναι δυνατή η
υποβολή Προσφοράς για ολόκληρη τη
ποσότητα του συνόλου των ειδών κάθε
κατηγορίας των προς προμήθεια προϊόντων και για μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες των προϊόντων αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή με την καταβολή
του ποσού των €20 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α.,
από τα γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του
Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία
του Τμήματος, από τη Παρασκευή 30
∆εκεμβρίου 2011. Μπορούν επίσης
να τα εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο
κάτω ιστοσελίδων www.eprocurement.
gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί
Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα
∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να
πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00, για
να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική
εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της
συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών
είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και
ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία
και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ. Ιλαρίωνος

BUSINESS
235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
λειτουργούς του Τμήματος: κ. Κώστα
Παντέλα και κα. Γεωργία Ασπρομάλλη στα τηλέφωνα 22-400451 και 22400449 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2011∆0134
Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά προσφορές για την
πραγματοποίηση της Προμήθειας που
αποτελείται από ασφαλτικό γαλάκτωμα
C40B4 (tack coat) και ασφαλτικό ελαστικό σφραγιστικό υλικό (μάστιχο) για ικανοποίηση κοινών αναγκών φορέων του
∆ημοσίου. Η παράδοση των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνεται σταδιακά,
για περίοδο (12) μηνών, στις Κεντρικές
και Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π.
καθώς και σε διάφορες Τμηματικές Αποθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των €20 στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος
Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται
στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά
γραφεία του Τμήματος, από την Τετάρτη
28 ∆εκεμβρίου 2011. Το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται. Μπορούν επίσης να τα
εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω
ιστοσελίδων www.eprocurement.gov.
cy, www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00, για να
αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική
εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της
συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές
που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ. Ιλαρίωνος
235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς του
Τμήματος: κα. Σοφία Ζήνωνος και κα.
Μαρία Σάββα στα τηλέφωνα 22-400428
και 22-400435 αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος:
κα. Μαρία Σάββας και κ. Πέτρο Μούζουρα στα τηλέφωνα 22-400435 και 22400426 αντίστοιχα.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2011∆0135

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2012∆0001

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(Τ.Κ.Α.Π.) ζητά προσφορές για την πραγματοποίηση της Προμήθειας των Προϊόντων, που αποτελείται από πλαστικούς
νιαγάρες διπλής κένωσης και διάφορα
άλλα εξαρτήματα ειδών υγιεινής και τα
οποία αποσκοπούν στην κάλυψη κοινών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου.
Η παράδοση των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνεται σταδιακά για περίοδο
(12) μηνών, στις Κεντρικές και Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π. καθώς και σε
διάφορες Τμηματικές Αποθήκες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή με την καταβολή
του ποσού των €20 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α.,
από τα γραφεία που βρίσκονται στο
σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών
του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από τη ∆ευτέρα 2
Ιανουαρίου 2012. Το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται. Μπορούν επίσης να τα
εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω
ιστοσελίδων www.eprocurement.gov.
cy, www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00, για να
αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική
εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της
συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών
είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και
ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία
και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών), Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ. Ιλαρίωνος
235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π.) ζητά προσφορές για την
πραγματοποίηση της Προμήθειας των
Προϊόντων, που αποτελείται από πλαστικές σωλήνες για αποχετεύσεις και των
εξαρτημάτων τους και αυτοκόλλητων
καναλιών και σωλήνων για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις. Η παράδοση των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνεται σταδιακά
για περίοδο (12) μηνών, στις Κεντρικές
και Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π.
καθώς και σε διάφορες Τμηματικές Αποθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των €20 στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος
Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται
στο σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά
γραφεία του Τμήματος, από τη ∆ευτέρα
23 Ιανουαρίου 2012. Το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται. Μπορούν επίσης να τα
εξασφαλίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω
ιστοσελίδων www.eprocurement.gov.
cy, www.mof.gov.cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο
οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των €20,00, για να
αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική
εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της
συνολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή
του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας το πιο πάνω
ποσό, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με
τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη
διεύθυνση: Τμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών (Κιβώτιο Προσφορών),
Σύμπλεγμα Κεντρικών Αποθηκών, Αγ.
Ιλαρίωνος 235-243, 1028 Καϊμακλί, Λευκωσία.
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΄Εκθεση ειδών χειροτεχνίας και δώρων στην Ινδία
Η 33η ΄Εκθεση Χειροτεχνίας και ∆ώρων διοργανώνεται από το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών των Ειδών Χειροτεχνίας της Ινδίας στο Νέο
∆ελχί από τις 18 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου με συμμετοχή 2300 και πλέον
εξαγωγέων του τομέα.
Πληροφορίες στον ιστοτόπο www.epch.in και στην ηλεκτρονική διεύθυνση epch@vsnl.com

H «Agrotica 2012» στη Θεσσαλονίκη
από τη XELEXPO 1-5 Φεβρουαρίου
Η 24η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και
Εφοδίων (Agrotica 2012)) διοργανώνεται στη ∆ιεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης από τη HELEXPO 2012 στις 1-5 Φεβρουαρίου.
H ΄Εκθεση, η μεγαλύτερη του κλάδου στη ΝΑ Ευρώπη, αποτελεί τόπο
συνάντησης εκθετών από την εσωτερική αγορά και 30 χώρες.
Οι διοργανωτές προσφέρουν διευκολύνσεις σε επισκέπτες – αγοραστές στα πλαίσια του προγράμματος φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών
(Hosted Buyers Program).
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της
έκθεσης:http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc

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@wkamontage.eu

΄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

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, 048182469

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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7η ΄Εκθεση HO.RE.CA
4-7 Φεβρουαρίου στην Αθήνα
Η Εταιρεία Forum A.E. διοργανώνει την 7η ∆ιεθνή ΄Εκθεση HO.RE.CA
(Ξενοδοχείων και Μαζικής Εστίασης) στο METROPOLITAN EXPO στην
Αθήνα από τις 4 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, 2012. Η Έκθεση προσφέρεται
για πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρηματιών του κλάδου, ανάδειξη
νέων προϊόντων και διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων.
Οι οργανωτές θα πριμοδοτήσουν επίσκεψη 30-35 Κυπρίων ξενοδόχων και επιχειρηματιών εστίασης από την Κύπρο.
Πληροφορίες από τους οργανωτές:
FORUM A.E.
Βηλαρά 2, Αθήνα 10437,
Τηλ. 0030-210-5242100, Φαξ. 0030-210-5246581, E-mail:info@
forumsa.gr, http://www.forumsa.gr

∆ιεθνής Γεωργική ΄Εκθεση
Τελ Αβίβ 29/2 – 1/3/2012
Η 22η ∆ιεθνής Γεωργική ΄Εκθεση AgroMashov 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Ισραηλινό Κέντρο Εμπορικών Εκθέσεων και Συνεδρίων στο Τελ Αβίβ στις 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2012.
Εκατοντάδες οίκοι από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν στην έκθεση λύσεις
χρήσεως εδάφους και ύδατος για αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών από
την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της ζήτησης για φρέσκα τρόφιμα από
φυτική και ζωική παραγωγή.
Η ΄Εκθεση ‘’Agro Mashov’’ λειτουργεί ως κέντρο συνάντησης εκθετών όπως
και εμπορικών επισκεπτών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής που αναζητούν λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι επιχειρηματίες του τομέα.
Πληροφορίες από τον ιστότοπο http://www.mashov.net και από το Εμπορικό
Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666338,
Ε-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

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

Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Γερμανία
για αειφόρο ανακαίνιση κτηρίων
∆ιήμερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Αειφόρο Ανακαίνιση Κτηρίων θα
πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Φεβρουαρίου στη Καρλσρούη της Γερμανίας με συμμετοχή ηγετών κυβερνήσεων και κρατικών λειτουργών,
επιχειρηματιών, αρχιτεκτόνων, συμβούλων ενέργειας κτηματομεσιτών,
ακαδημαϊκών και άλλων επαγγελματιών για μελέτη τρόπων πράσινης και
αειφόρας ανακαίνισης κτηρίων.
Το Συνέδριο θα απασχολήσουν οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές
και η επείγουσα ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες:http://etechgermany.com/ECSR_2012.pdf,
Ε-mail:mail@etechgermany.com
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Θέματα του επιχειρηματικού κόσμου Λευκωσίας
συζήτησε το ΕΒΕ Λευκωσίας με την Υπουργό Εμπορίου

e-mail: ncci@ccci.org.cy
Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
για τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) με την
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κα. Πραξούλλα Αντωνιάδου Κυριακού.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας την Υπουργό αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και εποικοδομητική
συνεργασία του Επιμελητηρίου με το
Υπουργείο της, το οποίο όπως τόνισε
ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί δικό
του Υπουργείο, αφού έχει άμεση εμπλοκή με την επιχειρηματικότητα.
Η Υπουργός ανέφερε ότι αυτές οι συναντήσεις προσφέρονται για παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που
αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της
πρωτεύουσας και ειδικότερα για θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει

το Εμπόριο, η Βιομηχανία, οι Υπηρεσίες και ο Τουρισμός, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τόνισε
δε ιδιαίτερα την ανάγκη για επικέντρωση στην ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω των επιχειρήσεων.
Στη συνάντηση με την Υπουργό
ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητήθηκαν θέματα όπως τα ξεπουλήματα,
τα ωράρια των καταστημάτων, προβλήματα που απορρέουν από τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως οι πιστώσεις, οι

ακάλυπτες επιταγές και η ρευστότητα,
το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, η
ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης
των οικοπέδων στις βιομηχανικές περιοχές και άλλα συναφή.
Η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις
στο θέμα των ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Ειδική αναφορά έκαμε επίσης στις προοπτικές του
τουρισμού.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας από πλευράς του
ενημέρωσε την Υπουργό και ζήτησε
την αρωγή και συμπαράσταση της στο
θέμα του Φωτοθεραπευτικού Τουρισμού, την ανάγκη λειτουργίας καζίνου
στη Λευκωσία, καθώς και την ανάθεση του Συνεδριακού Κέντρου της Λευκωσίας μετά το 2012 στην Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Περιφέρειας Λευκωσίας.
Συμφωνήθηκε όπως διατηρηθεί και
αναβαθμισθεί η επαφή με κοινό στόχο
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Εκτός από την Υπουργό στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του
ΚΟΤ ο κ. Λεύκος Φυλακτίδης Γενικός
∆ιευθυντής, και η κα. Λυγία ∆ερμάτη Ανώτερη Λειτουργός, εκ μέρους
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ο κ. Πάμπος
Χαραλάμπους ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Τεχνολογίας, ο κ. Γιώργος Μιχαήλ
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Βιομηχανικών Περιοχών, ο κ. Μάριος ∆ρουσιώτης Ανώτερος Λειτουργός και ο Έφορος
Εταιρειών κ. Σπύρος Κόκκινος.

Συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με
την Πρέσβειρα της Ολλανδίας
Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τον επιχειρηματικό κόσμο όπως και ζητήματα της
Κυπριακής οικονομίας συζητήθηκαν με τη νέα Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο κα.
Brechje Schwachöfer σε συνάντησή της με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για σκοπούς γνωριμίας της Πρέσβειρας με το Επιμελητήριο, τους στόχους και τη δράση του. Έγινε συζήτηση και κατατέθηκαν εκτιμήσεις για
τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας και γενικότερα της Ευρωζώνης.
Από πλευράς ΕΒΕΛ δόθηκαν επίσης πληροφορίες για τις ευρύτατες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας της Κύπρου όχι μόνο στον Κοινοτικό χώρο αλλά και ευρύτερα.
Ιδιαίτερα με τις ευκαιρίες που διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας μετά τον εντοπισμό
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και εμβαθύνουν τις διαβουλεύσεις και
τη συνεργασία τους.

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ρόλο για
την επιτυχή Προεδρία της Κύπρου
Συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας με
τον Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας
για Ευρωπαϊκά θέματα Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη είχε στη διάρκεια συνεδρίας του το
∆ιοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.Ο
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής αφού καλωσόρισε τον κ. Μαυρογιάννη
τόνισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας από την
Κυπριακή ∆ημοκρατία και το γεγονός ότι για
πρώτη φορά η χώρα μας αναλαμβάνει μια τέτοια διοργάνωση, αποτελεί πρόκληση και καθιστά απαραίτητο να γνωρίζουμε το ρόλο και τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε καθώς και
τα πιθανά οφέλη που μπορούν να προκύψουν
γενικά για τον τόπο, αλλά και ειδικότερα για τον
επιχειρηματικό κόσμο.
Ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι
οι προκλήσεις που παρουσιάζονται ειδικά για
την χρονική περίοδο της Κυπριακής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι τεράστιες όχι μόνο κατά τη διάρκεια της, αλλά και κατά

την προετοιμασία της. Πρέπει, τόνισε, να καταβληθεί προσπάθεια από όλους για να πετύχει
η Προεδρία γιατί τα οφέλη που θα προκύψουν
είναι σημαντικά και θα ενισχύσουν τη χώρα
μας. Ο κ. Μαυρογιάννης επεξήγησε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της Κυπριακής ∆ημοκρατίας σε σχέση με την Προεδρία, τις πολλές
συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, τις
οποίες χαρακτήρισε μεγάλης σημασίας, καθώς
και όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες που
θα γίνουν. Αναμένεται πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι την περίοδο αυτή θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 50.000 επισκέψεις.
Ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια
που καταβάλλεται πρέπει να αγκαλιασθεί από
όλους και να αποτελέσει κοινό εθνικό στόχο και
προτεραιότητα όλων στη μεγαλύτερη πρόκληση που ανέλαβε μέχρι σήμερα η Κυπριακή ∆ημοκρατία. Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων για την εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου στην όλη προσπάθεια.
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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

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο
κ. Βασίλης Παπαϊωάννου πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στο ΕΒΕ
Λεμεσού. Τον Έλληνα διπλωμάτη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου καθώς και μέλη του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Η επίσκεψη αποτέλεσε αφορμή
για ανταλλαγή απόψεων για διάφορα
θέματα με επίκεντρο την οικονομία,
την ενέργεια, αλλά και τις προοπτικές
επένδυσης κυπριακών επενδύσεων
στην Ελλάδα υπό το φως των ευκαιριών που έχουν δημιουργηθεί από την
ιδιωτικοποίηση οργανισμών του Ελληνικού δημοσίου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, καλωσορίζοντας τον κ. Παπαϊωάννου ανέφερε
πως οι Κύπριοι πολίτες παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις που βιώνει Ελληνικός λαός και η κυβέρνηση
της χώρας. Ο κ. Ανδρέου εξέφρασε εκ
μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
του ΕΒΕΛ την ευχή η Ελλάδα να εξέλθει
το συντομότερο από την πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει. Σημείωσε πως και η οικονομία της Κύπρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ επηρεάζεται
άμεσα και από τις οικονομικές εξελίξεις
στην Ελλάδα, λόγω της έκθεσης των
Κυπριακών τραπεζών στην επένδυση
ελληνικών ομολόγων. Τόνισε δε, πως
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Κύπρος είναι το υπεράριθμο προσωπικό
στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα,
εκφράζοντας την θέση πως η άμεση
λήψη μέτρων για δημοσιονομική εξυγίανση και για επένδυση στην ανάπτυξη κρίνεται επιβεβλημένη.
Ο Έλληνας Πρέσβης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ για
την φιλοξενία, αναφέροντας πως θεωρεί σημαντική την επίσκεψη του στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

Junior Chamber
“Κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Βραβείων 2011 του
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στη Ταραγκόνα της Ισπανίας του ∆ιεθνούς Επιμελητηρίου Νέων, έχει
απονεμηθεί στο ∆ιεθνές Επιμελητήριο Νέων Λεμεσού το Ευρωπαϊκό Βραβείο 2011 για «Καλύτερο
Φιλανθρωπικό Έργο».

Επίσκεψη του Πρέσβη της Ελλάδας στο ΕΒΕ Λεμεσού
ριο Λεμεσού. Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε πως τα τελευταία γεγονότα που
διαδραματίζονται στην Ελλάδα, με το
σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής αποδοχής, αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση της
έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Υπογράμμισε δε πως
η Ελληνική οικονομία είναι μόλις το
2% των οικονομιών της ευρωζώνης
και άρα πολύ περισσότερες Ευρωπαϊκές ανησυχίες πρέπει να εστιάζονται
σε άλλες επισφαλείς οικονομίες, όπως
για παράδειγμα της Ιταλίας, της οποίας το ποσοστό στην Ευρωζώνη είναι
της τάξης του 25%. Συνεχίζοντας, είπε ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές ευκαιρίες επένδυσης για τους κύπριους
επιχειρηματίες σε Ελλαδικούς κρατικούς οργανισμούς που έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί ή θα ιδιωτικοποιηθούν
σύντομα. Επίσης, ανέφερε πως Ελλάδα και Κύπρος πέρα από την αδελφική σχέση αλληλοϋποστήριξης στα
μεγάλα εθνικά θέματα, έχουν ευρεία
επιχειρηματική συνεργασία σε πάρα
πολλούς τομείς της οικονομίας, παραθέτοντας τα παραδείγματα του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού κ.α.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του εμπορίου με
την ανεπάρκεια της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας και
έγιναν εισηγήσεις για δημιουργία περισσοτέρων μεταφορικών γραμμών, κάτι που θα αποτελούσε κίνητρο
στην ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, έγινε εισήγηση για πλοίο Ro Ro

passenger (συνδυασμός μεταφοράς
επιβατών και εμπορευμάτων), που θα
στήριζε ταυτόχρονα την τουριστική κίνηση. Συζητήθηκαν επίσης, τα θέματα
ενέργειας και οι προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν από την εξόρυξη
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
∆ημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ εισηγήθηκε επίσης την προώθηση εκθεσιακών
ημερίδων από ελληνικές εταιρείες
στον εκθεσιακό χώρο που διαθέτει το
Επιμελητήριο Λεμεσού.
Κατά την επίσκεψη του στο ΕΒΕΛ, ο
Έλληνας Πρέσβης συνοδευόταν από
το Σύμβουλο για Οικονομικά Θέματα της πρεσβείας Βασίλη Σκρόνια.
Από πλευράς ΕΒΕΛ, παρόντες στη συνάντηση ήταν και τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Λαός
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας, Περικλής
Μάρκαρης, Άθως Τυλληρής, Κικούλα
Κότσαπα και Ξάνθος Νέμιτσας.
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Το ΕΒΕΛ στηρίζει τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
Εκδήλωση με θέμα,“Linking the
University with Industry: The Role of
the Practical Orientation Learning
Experience”, διοργάνωσαν πρόσφατα
το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεμεσού μαζί με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
του ΤΕΠΑΚ. Η εκδήλωση ήταν στο πλαίσιο της εισδοχής των φοιτητών που διανύουν το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος
του πτυχιακού τους προγράμματος
στο Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, σε
εταιρείες για πρακτική εξάσκηση.
Το πρόγραμμα της πρακτικής εξάσκησης θα πραγματοποιηθεί για
πρώτη φορά και θα εκκινήσει με την
έναρξη του δευτέρου ακαδημαϊκού
εξαμήνου ενώ θα ολοκληρωθεί με το
τέλος του. Θα αποτελεί μέρος των μαθημάτων για την ολοκλήρωση του
πτυχίου στο εν λόγω τμήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Το ΕΒΕΛ
ανέλαβε να διαδραματίσει το ρόλο
συνδέσμου μεταξύ των φοιτητών και
των επιχειρήσεων, ανοίγοντας τον
δρόμο για την διεκπεραίωση και επιτυχία του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος
Ανδρέου, επεσήμανε στο χαιρετισμό
του ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η
ανάμειξη των δύο Επιμελητηρίων,
Εμποροβιομηχανικού και Ναυτιλιακού, με την συγκεκριμένη σχολή του
ΤΕΠΑΚ, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτουν πολλά κοινά πεδία δραστηριότητας στους τομείς της οικονομίας, με
αυτά που διδάσκονται στη σχολή. Ο
κ. Ανδρέου, ανέφερε ότι η συνεργασία του Πανεπιστημίου με την βιομηχανία θα λειτουργήσει εποικοδομητικά
και για τις δύο πλευρές και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Συνεχίζοντας, είπε πως οι φοιτητές
έχουν την μεγάλη ευκαιρία να γνωρί-

σουν από κοντά τη φύση της πιθανής
μελλοντικής τους εργασίας και παράλληλα να αποκομίσουν σημαντικές και
χρήσιμες εμπειρίες που θα αποτελούν
εφόδια για το μέλλον. Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ τόνισε ότι το Επιμελητήριο υπό
την ιδιότητα του ως ο κατεξοχήν φορέας του επιχειρηματικού κόσμου, θα
προσφέρει την μέγιστη στήριξη για επιτυχία της προσπάθειας.
Εκ μέρους του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), σύντομο
χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Θωμάς Κα-

ζάκος, ο οποίος χαιρέτισε την όλη
πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι τρεις
φορείς, συμπληρώνοντας ότι το ΚΝΕ
θα υποστηρίξει την προσπάθεια ένταξης των φοιτητών που ακολούθησαν
την κατεύθυνση της Ναυτιλιακής επιστήμης. Επεσήμανε ότι αυτή την στιγμή
η Ναυτιλία συνεισφέρει πέραν του 6%
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
Κύπρου και ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου. Ο Φώτης Παναγίδης εκ μέρους
του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ,

ανέλυσε τις κυριότερες πτυχές του
προγράμματος, εξηγώντας ταυτοχρόνως τις υποχρεώσεις όλων των μερών,
δηλαδή, των φοιτητών, των εταιρειών και του Πανεπιστημίου. Ο ∆ρ. Παναγίδης ευχαρίστησε θερμά για την
συνεισφορά, στήριξη και συνεργασία του ΕΒΕ Λεμεσού για την υλοποίηση του προγράμματος. Επεσήμανε
δε, πως με την συμμετοχή τους οι φοιτητές θα γνωρίσουν το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, γεγονός που θα
τους βοηθήσει στην απόφαση για την
περαιτέρω εξειδίκευση τους. Παράλληλα, έκανε αναφορά στα οφέλη που
αναμένεται να έχουν οι εταιρείες που
θα φιλοξενήσουν φοιτητές στα γραφεία τους.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο οίκημα του ΕΒΕΛ και έγινε στην
παρουσία αρκετών εκπροσώπων εταιρειών, πέραν των 50 φοιτητών και άλλων προσκεκλημένων. Με το τέλος των
ομιλιών ακολούθησε ενδιαφέρουσα
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων και έγινε γνωριμία των
φοιτητών με τους επιχειρηματίες.

Εκδήλωση ΕΒΕΛ: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Γεωργία
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εκδήλωση του ΕΒΕ Λεμεσού
με αντικείμενο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γεωργία, καθώς και τις προοπτικές ευρύτερων συνεργασιών ανάμεσα σε
Κυπριακές και Γεωργιανές επιχειρήσεις.
Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Γεωργίας στην Κύπρο και
τον Γεωργιανό Οργανισμό Προώθησης
Επενδύσεων. Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου,
ανέφερε ότι η πραγματοποίηση τέτοιων
εκδηλώσεων αποτελεί προτεραιότητα για
Επιμελητήριο, γιατί παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης των μελών
του για τις οικονομίες άλλων χωρών και
κατ’ επέκταση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που πιθανό να υπάρχουν. Ο κ.
Ανδρέου επεσήμανε ότι η διερεύνηση
άλλων και νέων αγορών, ειδικά σε περιπτώσεις αναδυόμενων οικονομιών, είναι

όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία στην σημερινή ιδιαιτέρως δύσκολη από οικονομική
άποψη εποχή. Αναφέρθηκε επίσης στα
κίνητρα που προσφέρονται στους ξένους
επενδυτές στη Γεωργία, τα οποία χαρακτήρισε αξιοπρόσεκτα.
Ακολούθησαν εκτενείς παρουσιάσεις

της Γεωργιανής οικονομίας και του εκεί
επιχειρηματικού κλίματος, από τη ∆ιευθύντρια του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων της Γεωργίας Keti Bochorishvili
και από τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντής
George Tsikolia.
Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της Γε-

ωργίας στα οποία έγινε ιδιαίτερη αναφορά, είναι η πολύ καλή γεωγραφική
της θέση με ευρύ παραλιακό μέτωπο
στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που επιτρέπει το απευθείας θαλάσσιο εμπόριο και
την ανάπτυξη παραθαλάσσιων τουριστικών θέρετρων. Με πληθυσμό 4 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, η Γεωργία
παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές για
αναπτυξιακές επενδύσεις λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους και των ελκυστικών κινήτρων που παρέχει το κράτος.
Υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε από τους
Γεωργιανούς αξιωματούχους, σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας σε πολλούς τομείς
της οικονομίας της χώρας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 75 ατόμων, ανάμεσα τους και ο
Πρώην Υπουργός Εμπορίου κ. Αντώνης
Πασχαλίδης.

22

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201,
P.O.Box. 53124, 3300 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291

e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

μικρά
Εισηγήσεις για
τη βιομηχανία και
τις κατασκευές
Ενόψη της συζήτησης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει
ο τομέας της βιομηχανίας και των
κατασκευών συνήλθε η Επιτροπή
Βιομηχανίας και Κατασκευών του
ΕΒΕΑ και κατέγραψε μια σειρά από
εισηγήσεις οι οποίες θα τύχουν
περαιτέρω διαβούλευσης στα
συλλογικά όργανα του ΚΕΒΕ για
να καθοριστεί η πολιτική πάνω σε
παγκύπρια βάση.
Μέσα στα ίδια πλαίσια συνήλθε
επίσης η Επιτροπή Βιομηχάνων
Φρενάρου η οποία μελέτησε
το θέμα και υπέβαλε τις δικές
της απόψεις και εισηγήσεις
προς το Επιμελητήριο. Σκοπός
της προσπάθειας αυτής είναι
η επισήμανση των σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι τομείς της βιομηχανίας και των
κατασκευών και η λήψη μέτρων
για την στήριξη και ανάπτυξη
τους, πράγμα που θα συμβάλει
στην έξοδο από την κρίση και την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Τα μέτρα αυτά αναφέρονται
σε θέματα ρευστότητας,
δανειοδότησης, ενέργειας, τις
βιομηχανικές υποδομές και
τα ενοίκια, τις φορολογικές
επιβαρύνσεις, τον ΦΠΑ καθώς και
θέματα που έχουν σχέση με την
προώθηση των βιομηχανικών
προϊόντων.

Ωράριο τουριστικών
καταστημάτων
Σε συνεδρίαση της Επαρχιακής
Συμβουλευτικής Επιτροπής που
έγινε στις 13.01.2012, υπό την
προεδρία του Επάρχου Αμμοχώστου,
συζητήθηκε το θέμα του καθορισμού
των τουριστικών περιοχών και
ζωνών της τουριστικής περιόδου του
2012 και το ωράριο λειτουργίας των
τουριστικών καταστημάτων.
Στα πλαίσια της συνεδρίασης έγινε
μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και
τοποθετήσεων και αποφασίστηκε
όπως κληθεί νέα συνεδρίαση σε 15
μέρες οπότε και θα ληφθεί απόφαση
για τις τουριστικές ζώνες και το
ωράριο που θα ισχύσει για την νέα
τουριστική περίοδο 2012.
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Συνάντηση ΕΒΕΑ με τους νέους Δημάρχους
της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου
Με πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, πραγματοποιήθηκε στις 12/1/2012, στα γραφεία του Επιμελητηρίου
στο Παραλίμνι, κοινή σύσκεψη με τους νέους ∆ημάρχους της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλογνωριμία και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης
συνεχάρη τους εκλεγέντες ∆ημάρχους Παραλιμνίου, ∆ερύνειας και Σωτήρας (ο ∆ήμαρχος Αγίας
Νάπας δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω άλλης υποχρέωσης) και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο
τους. Περαιτέρω ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε τους
∆ημάρχους για τις σκέψεις και τον προγραμματισμό του Επιμελητηρίου σχετικά με την ενίσχυση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οικονομική ανάπτυξη της Επαρχίας Αμμοχώστου στο
σύνολο της.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της ετοιμασίας Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, τον τουρισμό,
τη βιομηχανία, τη δημιουργία καζίνου και άλλα έργα υποδομής.
Με τη σειρά τους ο ∆ήμαρχος Σωτήρας κ. Γεώργιος Τάκκας, ο ∆ήμαρχος ∆ερύνειας κ. Αντρος
Καραγιάννης και ο ∆ήμαρχος Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλλης, κατέθεσαν τις δικές τους σκέψεις και εισηγήσεις στα θέματα προγραμματισμού
και ανάπτυξης.

Τόσο ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ όσο και οι τρείς ∆ήμαρχοι τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των οργανωμένων φορέων της
Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και συμφω-

νήθηκε όπως διευθετηθεί μια νέα σύσκεψη στο
σύντομο μέλλον για την περαιτέρω ανταλλαγή
απόψεων και τη λήψη αποφάσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Παροχή βοήθειας και συσσιτίου σε άπορες οικογένειες
Το ΕΒΕ Αμμοχώστου θα στηρίξει την
πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, για παροχή βοήθειας σε είδη τροφίμων, ρουχισμού και συσσιτίου σε άπορα άτομα και
οικογένειες της Επαρχίας μας.
Η παρατεταμένη κρίση και η αυξανόμενη ανεργία μεγαλώνει συνεχώς το πρόβλημα, γι’ αυτό το Επιμελητήριο, μέσα
στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς
και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας, έχει καλέσει τον επιχειρηματικό
κόσμο, να βοηθήσει εισφέροντας τρόφιμα και είδη ρουχισμού.
Το κέντρο διανομής τροφίμων και διάθεσης συσσιτίου είναι στη Μητρόπολη
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης
του πολίτη στην Ελεύθερη Αμμόχωστο
Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 4
Ιανουαρίου 2012 τα εγκαίνια του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
στη ∆ερύνεια. Η εκδήλωση ήταν υπό
την αιγίδα του Προέδρου της ∆ημοκρατίας κ. ∆ημήτρη Χριστόφια. Παρών στην εκδήλωση ήταν επίσης ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Κίκης Καζαμίας, Βουλευτές και πλήθος τοπικών
αξιωματούχων και απλού κόσμου. Τα
εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Βασίλειος.
Σημειώνεται ότι το ΕΒΕΑ υπήρξε
πρωτοστάτης στο αίτημα για δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη
στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ∆ημήτρης Χριστόφιας στο χαιρετισμό
του, τόνισε ότι αυτό το Γραφείο έχει

σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των συμπολιτών μας στις συναλλαγές τους
με τη δημόσια διοίκηση, μειώνοντας
τη γραφειοκρατία και την αναμονή.
«Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει
το Κέντρο αυτό ένα ακόμη κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες στις περίπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες
διαδικασίες που σε αρκετές περιπτώσεις απαιτεί ο κρατικός μηχανισμός»,
ανέφερε.
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κίκης
Καζαμίας επεσήμανε στην ομιλία του
ότι ο θεσμός των ΚΕΠ είναι ένα από
τα έργα του Υπουργείου Οικονομικών
που ενσαρκώνουν τη δέσμευση μας
για συνέχιση της προσπάθειας με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας, άμεσης
και διαφανούς σχέσης μεταξύ κράτους

και πολιτών. Τέλος, ο ∆ήμαρχος ∆ερύνειας Άντρος Καραγιάννης, στην ομιλία του, εξέφρασε τον ενθουσιασμό
του για το 7ο Κέντρο Εξυπηρέτησης
του Πολίτη στην Κύπρο, γνωρίζοντας
πόσο θα διευκολύνει και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και γενικά όλων των κατοίκων της
ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.
Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι με τη
συμβολή και την υποστήριξη του κράτους η ∆ερύνεια άρχισε να φιλοξενεί
μία οικογένεια κρατικών υπηρεσιών
και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ‘ευελπιστούμε ότι στο μέλλον ο ∆ήμος
μας θα υποδεχτεί ακόμη περισσότερες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες και
θα τον αναδείξουν σε νευραλγικό, διοικητικό κέντρο.’
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Ετήσια Χοροεσπερίδα
Βιομηχάνων
Περιοχής
Φρενάρου

Επίσκεψη Προέδρου CONFIAD στην Κύπρο
Σύντομη επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, πραγματοποίησε το Σαββατοκυρίακο, ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών κ. Γιώργος Ζωγράφος, στα πλαίσια της οποίας είχε επαφές και διαβουλεύσεις με
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων Κύ-

πρου, για τα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση της
Ομοσπονδίας και αφορούν την τροποποίηση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, την εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων και τον θεσμό
του εξουσιοδοτημένου Ομοσπονδιακού Αντιπροσώπου.

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου διοργανώθηκε η Ετήσια Χοροεσπερίδα των
Βιομηχάνων της βιομηχανικής περιοχής
Φρενάρου, στην αίθουσα δεξιώσεων
«ΖΗ.∆Η.Π.Α» στο Αυγόρου, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές
της Επαρχίας Αμμοχώστου κ.κ. Λευτέρης
Χριστοφόρου, Κυριάκος Χατζηγιάννης,
Νίκος Κουτσού και Χριστάκης Τζιοβάνης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος των Βιομηχάνων της
ΒΙ.ΠΕ.Φ. κ. Άντρος Γεωργίου, ο κ. Πάμπος
Χαραλάμπους, ∆ιευθυντής υπηρεσίας
τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου
και εκ μέρους του ΕΒΕΑ ο κ. Πέτρος Πέτρου αντιπρόεδρος Βιομηχανίας.
Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον πρώην Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Λοΐζο Σιακαλλή
ως αναγνώριση της δράσης του και της
στήριξης που προσέφερε στους βιομηχάνους κατά τη διάρκεια της θητείας του
στη Προεδρία του ΕΒΕΑ.

Έναρξη του σχεδίου δράσης για την οικοκαινοτομία:

Αρωγή σε επιχειρήσεις για πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντικά ωφέλη
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεμβρίου 2011 – Η οικοκαινοτομία
αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το νέο Eco-Innovation Action Plan
(EcoAP) (Σχέδιο δράσης οικοκαινοτομίας) θα δώσει ώθηση σε καινοτομίες που μειώνουν τις πιέσεις στο περιβάλλον και θα γεφυρώσει το κενό μεταξύ καινοτομίας και
αγοράς. Οι περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες είναι ευπρόσδεκτες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, επομένως η οικοκαινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
Η οικοκαινοτομία συνίσταται σε οποιαδήποτε μορφή καινοτομίας που έχει ως αποτέλεσμα ή αποβλέπει
σε σημαντική και επιδείξιμη πρόοδο προς το στόχο της
βιώσιμης ανάπτυξης, με μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον, με ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές πιέσεις ή με την επίτευξη αποδοτικότερης και περισσότερο υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων.
Οι ευρωπαϊκές οικοβιομηχανίες συνιστούν σημαντικό
οικονομικό κλάδο με ετήσιο κύκλο εργασιών που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 319 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή
περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Το EcoAP αποτελεί μια από δεσμεύσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση της καινοτομίας» και βασίζεται στο Environmental Technologies Action Plan (ETAP)
(Σχέδιο δράσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών) του
έτους 2004. Το σχέδιο διευρύνει την εστίαση από τις πράσινες τεχνολογίες στην ευρύτερη έννοια της οικοκαινοτομίας, στοχεύοντας συγκεκριμένεα σημεία συμφόρησης,
προβλήματα και ευκαιρίες για επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων μέσω της καινοτομίας. Το EcoAP περιλαμβάνει
δράσεις, τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην
πλευρά της προσφοράς, με αντικείμενα την έρευνα και
τη βιομηχανία, καθώς και τα μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης. Το σχέδιο αναγνωρίζει το νευραλγικό ρόλο της
περιβαλλοντικής ρύθμισης ως οδηγού της οικοκαινοτομίας και προβλέπει επανεξέταση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επίσης τονίζει τη σημασία της έρευνας και της

καινοτομίας για την παραγωγή περισσότερο καινοτόμων
τεχνολογιών και τη διάθεσή τους στην αγορά. Ακόμη, το
σχέδιο αποδίδει έμφαση στη διεθνή παράμετρο της οικοκαινοτομίας και στη βελτίωση του συντονισμού πολιτικών με διεθνείς εταίρους.
Ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Janez
Potodnik δήλωσε: «Η πρόκληση της καινοτομίας για τον
αιώνα μας θα συνίσταται στην προώθηση των πόρων
μας – για την επίτευξη περισσότερων με λιγότερα – και
στη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί στην εκπλήρωση αυτού του
στόχου, εάν επιθυμούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε
έναν κόσμο με διαρκώς αυξανόμενους περιορισμούς
στους πόρους. Η ζήτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών αναπτύσσεται παγκοσμίως με ταχείς ρυθμούς, ακόμη και στη δύσκολη εποχή
που διανύουμε, είναι δε ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολλά. Το εν λόγω σχέδιο
αποβλέπει σε περιβαλλοντικά φιλικές θέσεις εργασίας
και στην πράσινη ανάπτυξη».
Το σχέδιο δράσης θα επιταχύνει την οικοκαινοτομία σε
όλους τους τομείς της οικονομίας με κατάλληλα στοχοθε-

τημένες δράσεις. Για να συμβάλει σε ισχυρότερη και σταθερότερη ζήτηση οικοκαινοτομίας στην αγορά, θα λάβει
μέτρα στους τομείς των κανονιστικών κινήτρων, των ιδιωτικών και δημόσιων προμηθειών και των προτύπων, ενώ
θα συγκεντρώσει στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να βελτιωθούν η ετοιμότητα για επενδύσεις και οι ευκαιρίες δικτύωσης.
Στις ουσιώδεις παραμέτρους του νέου σχεδίου δράσης
περιλαμβάνονται:
1. Χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας
για την προώθηση της οικοκαινοτομίας
2. Στήριξη έργων επίδειξης και συμπράξεων, ώστε να
φθάσουν στην αγορά φερέλπιδες, έξυπνες και φιλόδοξες επιχειρησιακές τεχνολογίες
3. Εκπόνηση νέων προτύπων για προώθηση της οικοκαινοτομίας
4. Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και υπηρεσιών στήριξης ΜΜΕ
5. Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας
6. Στήριξη της ανάπτυξης αναδυόμενων δεξιοτήτων και
ειδικοτήτων, καθώς και σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας
7. Προώθηση της οικοκαινοτομίας μέσω ευρωπαϊκών
συμπράξεων καινοτομίας.
Προσεχή μέτρα
Το σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων ανάμεσα
σε συμφεροντούχους, τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα,
και την Επιτροπή. Η υπό εκπόνηση μεσοπρόθεσμη οικονομική ανασκόπηση θα αποτελέσει πρόσφορη ευκαιρία
για να αποτιμηθεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
στο σχέδιο δράσης. Οι νέες προσπάθειες θα εστιάζουν σε
δραστηριότητες ανάπτυξης και επίδειξης προϊόντων για
τη γεφύρωση του κενού μεταξύ τεχνολογίας και αφομοίωσης στην αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες:
Eco-innovation Action Plan (EcoAP)
Innovation Union Flagship Initiative
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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
Το ∆.Σ του ΕΒΕΛ και οι Επιτροπές
του καθορίζουν το Σχέδιο δράσης
Το ∆.Σ του Επιμελητηρίου Λάρνακας συνεδρίασε στις 9 Ιανουαρίου 2012 και καθόρισε το σχέδιο δράσης του Οργανισμού
για τη νέα χρονιά ενώ οι Επιτροπές καθορίζουν τις εργασίες τους και τις δράσεις
τους. Ήδη έχουν συνεδριάσει η Επιτροπή
Υπηρεσιών και η Επιτροπή Οικονομικών
ενώ ακολουθούν οι συνεδρίες και των άλλων Επιτροπών. Μετά τη συνεδρία έγινε
η κοπή της βασιλόπιτας (τυχερό νόμισμα
βρήκε η κ. Σκεύη Κλεάνθους μέλος του
προσωπικού) και ακολούθησε δεξίωση.

Παρουσίαση 1ου μέρους μελέτης
για την οικονομία της Λάρνακας
Ο ∆ρ. Χαραλάμπους από το P.A College
(Λάρνακας) σε συνεδρία του ∆.Σ του ΕΒΕ
Λάρνακας παρουσίασε το πρώτο μέρος μελέτης του για την τοπική οικονομία της Λάρνακας. Η παρουσίαση του κ. Χαραλάμπους
αποτελεί πρώτο μέρος συνεργασίας του Κολλεγίου με το Επιμελητήριο Λάρνακας για ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις τάσεις της
Κυπριακής οικονομίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Οι νέοι ∆ήμαρχοι Λάρνακας και Αραδίππου Ανδρέας Λουρουτζιάτης
και Ευάγγελος Ευαγγελίδης προέρχονται από το ΕΒΕ Λάρνακας
Οι πρόσφατες ∆ημοτικές εκλογές στη
Λάρνακα και στην Αραδίππου ανέδειξαν για ∆ημάρχους στελέχη των Επιμελητηρίων.
Ο κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης ο οποίος
υπήρξε Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του
Επιμελητηρίου Λάρνακας (1996-1999)
και στη συνέχεια πρόεδρος (1999 –
2005) όπως και Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ (2005- 2011) εξελέγη ως
νέος ∆ήμαρχος Λάρνακας. Ο κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης μέλος του ∆.Σ του ΕΒΕ
Λάρνακας από το 2005 εξελέγη ∆ήμαρχος στο ∆ήμο Αραδίππου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθωνας Θεοδούλου συνεχάρη τους επιτυχόντες
∆ημάρχους και ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στο έργο τους, όπως και διεύρυνση της
συνεργασίας του Επιμελητηρίου με τους
∆ήμους Λάρνακας και Αραδίππου.

Συνεδρία του ∆.Σ. της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας
Το ∆.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία του
έτους υπό την Προεδρία του κ. Ντ. Λευκαρίτη παρουσία
και των νέων ∆ημάρχων Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη και Λευκάρων κ.Σάββα Ξενοφώντος όπως και των νέων Κοινοταρχών Ορόκλινης, Πύλας κ.α. Κατά τη διάρκεια
της συνεδρίας εγκρίθηκε το marketing plan της εταιρείας

ενώ συζητήθηκαν αρκετά θέματα τα οποία αφορούν τον
τουρισμό της Λάρνακας και της επαρχίας γενικότερα όπως
τα κίνητρα των Αεροδρομίων, τα έργα υποδομής της επαρχίας κ.α. Ο ∆ήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης
βεβαίωσε την Εταιρεία για κάθε συνεργασία με σκοπό την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της τουριστικής Λάρνακας
και άνοδο του τουρισμού μας.
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ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

μικρά

To ΕΒΕ Πάφου είχε συναντήσεις
με κρατικές υπηρεσίες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 22.2.2012 - ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Σε συναντήσεις που είχε στις 20.12.2011 αντιπροσωπεία
του Επιμελητηρίου με τους Επαρχιακούς ∆ιευθυντές και αξιωματούχους του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Φόρου Εισοδήματος και Εισπράξεων Φόρων) και της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.,
έγινε ενημέρωση για τις διαδικασίες και την πολιτική που εφαρμόζεται στην επιβολή και στην είσπραξη διαφόρων φορολογιών, όπως και για την υφισταμένη εικόνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Επαρχία μας. Αναφέρθηκαν επίσης τα
προβλήματα που παρατηρούνται στις υποχρεώσεις του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινού γενικότερα έναντι του
Κράτους, λόγω της κρίσης. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.

Γιώργος Λεπτός αφού ευχαρίστησε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη συνεργασία τους, ανέλυσε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Επαρχίας Πάφου
και επεσήμανε ότι κατά την διάρκεια της κρίσης θα πρέπει να
επιδειχθεί η ανάλογη κατανόηση και διευκόλυνση στους τρόπους διευθέτησης των υποχρεώσεων του.
Τέλος συμφωνήθηκε ότι οι συναντήσεις αυτές θα συνεχισθούν για μια αμφίδρομη ενημέρωση και κατανόηση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία με στόχο την
υποβοήθηση του επιχειρηματικού κόσμου να ξεπεράσει την
υφισταμένη κατάσταση.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ Ε.Β.Ε ΠΑΦΟΥ

2. ΤΕΤΑΡΤΗ 21.3.2012 - ΒΑΣΙΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
– ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΒΕ
ΚΑΙ ΤΟ CYPRUS INSTITUTE OF
FINANCIAL SERVICES
3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ PWC
4. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
5.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ
KEY
PERFORMANCE
INDICATORS – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIRST ELEMENTS EURO
CONSULTANTS LTD

O Ετήσιος Χορός του Επιμελητηρίου
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 ∆εκεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο ¨Coral Beach &
Resort¨. Η εκδήλωση αποτελεί θεσμό που
φέρνει κοντά τα μέλη της επιχειρηματικής
κοινότητας της Πάφου, προσφέροντας παράλληλα δυνατές στιγμές ψυχαγωγίας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός, στο χαιρετισμό του ανάφερε ότι το ΕΒΕ Πάφου ασκεί πίεση και
διεκδικεί την άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευόμενων μέτρων για περιορισμό των επιπτώσεων της Οικονομικής
κρίσης στην τοπική οικονομία και στην
κοινωνία γενικότερα. Υπογράμμισε δε ότι

η νέα χρονιά φέρνει σημαντικές προκλήσεις. Μαζί, με ενωμένες τις δυνάμεις μας,
και με τον κατάλληλο προγραμματισμό
μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.
Ο Χορός τέθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ.
Ευθύμιου Φλουρτζου , ο οποίος στον
χαιρετισμό του έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και αναγνώρισε το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει στην επίλυση των
προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου και στην προώθηση των διαφόρων
έργων υποδομής και ανάπτυξης της Πά-

φου. Υπογράμμισε τη στενή και παραγωγική συνεργασία του Επιμελητηρίου με το
Υπουργείο του και αναφέρθηκε στα μέτρα
που προωθεί η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Τιμήθηκε τέλος ο Επίτιμος Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου, κ. Παναγιώτης Χαραλάμπους, σε ένδειξη αναγνώρισης της
συμβολής του στην αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού και της ευρύτερης
προσφοράς του στην επιχειρηματική και
οικονομική ανάπτυξη της Πάφου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αρχές της Πάφου, μέλη και φίλοι του Επιμελητηρίου.
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Κύπρο-Ρωσικός Σύνδεσμος Πάφου
σε πρώτη παρουσίαση

e-mail: evepafos@cytanet.com.cy
Η πρώτη παρουσίαση του Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσμου Πάφου
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
13/1/2012, στο ξενοδοχείο Almyra. Η
εκδήλωση έγινε με στόχο τη γνωστοποίηση των στόχων του Συνδέσμου
στο ευρύ κοινό και παράλληλα την
ενημέρωση για την πρώτη επίσημη
εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα -RUSSIAN GALA PAFOS 2012- που
έχει προγραμματίσει ο Σύνδεσμος για
τις 11 Φεβρουαρίου 2012, στο Ξενοδοχείο Elysium.
Ο Κύπρο-Ρωσικός Σύνδεσμος Πάφου ιδρύθηκε στις 7 ∆εκεμβρίου 2012
με τη στήριξη του Ε.Β.Ε. Πάφου και του
International School of Pafos. Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι:
• Η ένωση των Ρωσόφωνων κατοίκων της Πάφου και γενικότερα της
Κύπρου με Κύπριους και άλλων
εθνικοτήτων κατοίκους της Κύπρου.
• Η καθοδήγηση των Ρωσόφωνων

λαών που έρχονται στην Κύπρο για
εργασία ή για μόνιμη διαμονή, βοηθώντας τους να νιώσουν την Πάφο και γενικότερα την Κύπρο σαν
σπίτι τους.
• Η ενίσχυση των ισχυρών Πολιτιστικών και Οικονομικών δεσμών της
Κύπρου και των χωρών της πρώην

Σοβιετικής Ένωσης.
• Η προώθηση της Πάφου ως Πολιτιστική και Επιχειρηματική Πρωτεύουσα της Κύπρου στην Ρωσία αλλά
και σε άλλες χώρες.
• Η διοργάνωση ετήσιων δραστηριοτήτων φιλανθρωπικού χαρακτήρα,
οι οποίες με βάση τον πολιτισμό

και την κοινή θρησκεία των δύο
λαών, θα φέρει την Πάφο με την
Ρωσία ακόμα πιο κοντά.
Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου
μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε οργανισμός εγγεγραμμένος στην Κύπρο ή κάτοικος Κύπρου ανεξαρτήτως
εθνικότητας, αρκεί να σέβεται τις αρχές που διέπουν τον Σύνδεσμο. Μεριμνώντας και για εκείνους που δεν
είναι κάτοικοι Κύπρου, άλλα που θέλουν και μπορούν να στηρίξουν τις
δράσεις του Συνδέσμου, έχει δημιουργηθεί η κατηγορία «Φίλοι του
Συνδέσμου». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία
του Συνδέσμου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου στο
τηλ. 26818173 ή να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Συνδέσμου [www.
cyp-rus.su]

H Ryanair στην Πάφο: Αρχή μιας νέας εποχής
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, ο κατ’ εξοχήν φορέας τουρισμού της
Επαρχίας Πάφου, χαιρετίζει την πενταετή συμφωνία
Hermes Airports – Ryanair με βάση την οποία η γνωστή
αεροπορική εταιρεία Ryanair από τον Απρίλη 2012 θα περιλάβει την Πάφο στα πτητικά της προγράμματα και θα
δημιουργήσει βάση δύο αεροσκαφών στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Η εταιρεία Ryanair διαχειρίζεται στόλο
με πέραν των 250 αεροσκαφών και εκτελεί περίπου 1400
πτήσεις ημερησίως, συνδέοντας 160 προορισμούς.
Με τις εντατικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων
και μέσα από μια ομαδική προσπάθεια (φορέα τουρισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα) και την
καταλυτική στήριξη της Κυβέρνησης γίνεται ένα πολύ ση-

μαντικό βήμα για ουσιαστική αναβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης της Πάφου με τον Ευρωπαϊκό χώρο.
Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη, χαρακτηρίζεται ίσως ως η
σημαντικότερη των τελευταίων χρόνων για την Πάφο.
Η συνεργασία αυτή έρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της
οικονομίας της επαρχίας μας και δίνει πραγματικά φτερά
στην Πάφο και σύνδεση με αγορές που την ενδιαφέρουν,
τόσο με τις βόρειες χώρες όσο και με χώρες/προορισμούς
της Κεντρικής Ευρώπης.
Με πρόγραμμα για πέραν των 40 εισερχόμενων πτήσεων την εβδομάδα από νέους προορισμούς και μεταφορά πέραν των 230,000 επιβατών ετησίως, εκτός από
αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για
την Πάφο και την Κύπρο γενικότερα, η δραστηριοποίηση

της Ryanair αναμένεται να μειώσει την ανεργία, να απαμβλύνει την εποχικότητα, να αναβαθμίσει το διεθνές κύρος
και τη θέση της Πάφου, ενώ παράλληλα θα αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις μεμονωμένων επισκεπτών στην Πάφο
και Κύπρο γενικότερα, με όφελος σε παρεμφερείς τομείς
της οικονομίας όπως υπηρεσίες, ανάπτυξη γης, εμπόριο,
εστιατόρια, κ.α.
Το ΕΒΕ Πάφου καλωσορίζει την Ryanair στην Πάφο
και δεσμεύεται όπως μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να κάνει ότι είναι δυνατό για μια πολύ επιτυχημένη
παρουσία της στην Πάφο και επίτευξη των στόχων για
διείσδυση σε νέους προορισμούς, αύξηση αφίξεων και
αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάφου με σημαντική ολόχρονη δραστηριότητα.

Φιλανθρωπική εκδήλωση
Το Επιμελητήριο Πάφου, στα πλαίσια
της κοινωνικής του πολιτικής, με την
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων
και με αφορμή την μεγάλη Οικονομική
κρίση που περνά η Επαρχία της Πάφου
αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά
τις άνεργες και άπορες οικογένειες
της Επαρχίας, σε εκδήλωση που
συνδιοργανώθηκε με το Επαρχιακό
Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας, στα
γραφεία του Ε.Β.Ε Πάφου, την Τετάρτη
28/12/2011.
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Παρουσίαση του έργου «∆ράσεις για Μείωση
του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών»
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο Hilton η επίσημη
παρουσίαση της έναρξης του συγχηματοδοτούμενου Έργου του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων «∆ράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», προϋπολογισμού
€3.3 εκατ. Η τελετή έγινε στην παρουσία
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, άλλων κυβερνητικών φορέων, όλων των κοινωνικών εταίρων, μη
κυβερνητικών οργανώσεων και μέσων
μαζικής ενημέρωσης. Το έργο αποτελεί
ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των
βαθύτερων αιτίων του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως
έχουν διαφανεί τόσο μέσα από σχετική
μελέτη που εκπόνησε το 2007 το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων, όσο και μέσα από
σειρά μελετών και ερευνών που διενεργήθηκαν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ως χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών χαρακτηρίζεται το φαινόμενο
οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από
τους άνδρες για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, γεγονός που οφείλεται σε
άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις σύγχρονες κοινωνίες,
άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό, και αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή
των γυναικών στην απασχόληση. Στην
Ε.Ε. το ποσοστό του χάσματος αμοιβών
ανέρχεται σήμερα στο 18% περίπου.
Στην Κύπρο το ποσοστό του χάσματος
αμοιβών το 2009 ήταν 21,3%, ένα αρκετά βελτιωμένο ποσοστό σε σύγκριση με
33% που ήταν το 1994. Παρόλο που το
χάσμα αμοιβών μειώνεται, εξακολουθεί
να βρίσκεται να ψηλά επίπεδα, γι’ αυτό
και το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε σύσταση προς την Κυπρια-

κή ∆ημοκρατία
να λάβει μέτρα για
μείωσή του.
Οι δράσεις του
Έργου στοχεύουν
στην επίσπευση
της τάσης μείωσης του χάσματος αμοιβών με
την καταπολέμηση των αιτίων που το προκαλούν και το
συντηρούν, όπως είναι:
• Η κουλτούρα υποτίμησης της γυναικείας εργασίας.
• Τα στερεότυπα σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων,
τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές
σπουδών και επαγγέλματος.
• Ο επαγγελματικός διαχωρισμός, δηλαδή η συγκέντρωση γυναικών σε
περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων,
ήτοι στα θεωρούμενα «γυναικεία»
επαγγέλματα, τα οποία είναι ανειδίκευτα και κατά συνέπεια χαμηλόμισθα.
• Οι συχνότερες διακοπές της επαγγελματικής καριέρας των γυναικών λόγω
μητρότητας και λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.
• Το φαινόμενο της «γυάλινης ορο-

φής», ήτοι η μικρή παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις,
• Η μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στη μερική και προσωρινή
απασχόληση.
Το έργο «∆ράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών» περιλαμβάνει σε γενικές
γραμμές τις πιο κάτω δράσεις:
• κατάρτιση και εξειδίκευση των επιθεωρητών του Υπουργείο Εργασίας και
του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους μέσω
κατάλληλων εργαλείων, με στόχο τη
δημιουργία ενός αποτελεσματικού
μηχανισμού επιθεώρησης της εφαρμογής της ισομισθίας
• μελέτη για αύξηση της χρήσης της γονικής άδειας μέσω ενδεχόμενης παροχής σχετικού επιδόματος
• ανάπτυξη εργαλείου πιστοποίησης
και δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης
Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των
φύλων στο εργασιακό περιβάλλον
• πραγματοποίηση τριμερούς συνέδριου ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά
με τη μείωση του χάσματος αμοιβών

• παροχή ειδικής επιμόρφωσης στους
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 10 000
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά
και πλείστων γονέων για το ζήτημα
της καταπολέμησης του διαχωρισμού
σε λεγόμενα «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλματα
• εκδόσεις οδηγών, εγχειριδίων και on
line εργαλείων αξιολόγησης των θέσεων εργασίας, για καθοδήγηση των
εργοδοτών στα θέματα ίσης αμοιβής
μεταξύ ανδρών και γυναικών
• συμβουλευτικές υπηρεσίες προς
επιχειρήσεις για εξοικείωση της διευθυντικής τους ομάδας και των
υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού
• εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συνδικαλιστών, των
εργοδοτών, αλλά και γενικότερα της
κυπριακής κοινωνίας σχετικά με το
πρόβλημα του χάσματος αμοιβών.
Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται
μεσοπρόθεσμα να επιδράσει με απτό και
μετρήσιμο τρόπο στην επιτάχυνση του
ρυθμού μείωσης του χάσματος αμοιβών
μεταξύ ανδρών και γυναικών, να βελτιώσει την ποιότητα και παραγωγικότητα
της εργασίας και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της γυναικείας απασχόλησης.
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θεωρεί
ότι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τέτοιου Έργου θα συμβάλει ουσιαστικά και
έμπρακτα στην καλύτερη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας αλλά και στην ευημερία
της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που θα
παρέχει ίσες ευκαιρίες και που θα αμείβει τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη όχι βεβαίως με βάση το φύλο
τους αλλά με βάση τις ικανότητες και δεξιότητες τους.

Επέμβαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για αναστολή τελών της ΑΛΚ ζήτησε το ΚΕΒΕ
Τη μεγάλη λύπη και σοβαρή
ανησυχία του για την αναπροσαρμογή των τελών της Αρχής Λιμένων
διαβίβασε το ΚΕΒΕ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών
& ΄Εργων με παράκληση για λήψη
μέτρων διόρθωσης και ανατροπής
των δυσμενών επιπτώσεων από
την ενέργεια της ΑΛΚ.
Σε έγγραφο του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή το ΚΕΒΕ την
πληροφορεί ότι η Αρχή Λιμένων
έχει εφαρμόσει τα νέα της αυξημένα λιμενικά τέλη από τις 13.1.2012
αγνοώντας πλήρως τη θερμή παράκληση της ίδιας Επιτροπής για
αναστολή των αυξήσεων και συζήτηση του θέματος σε προσεχή

συνεδρία της Επιτροπής Συγκοινωνιών & ΄Εργων στη παρουσία όλων
των εμπλεκομένων φορέων.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι οι λόγοι που
προβάλλει η Αρχή Λιμένων ουδόλως ευσταθούν ενώ δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο αυτή η
απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της αφού ως ημικρατικός οργανισμός από το 2001
τυγχάνει αυτού του μοναδικού
προνομίου της αυτόματης αύξησης της ταρίφας της ανάλογα με
τον ρυθμό πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου χρόνου .
Τόσο το ΚΕΒΕ όσο και οι άλλοι
εμπλεκόμενοι φορείς του ιδιωτικού
τομέα είχαν στηρίξει την Αρχή Λι-

μένων για να καταστεί οικονομικά
εύρωστη ώστε να μπορεί να εκτελεί
απρόσκοπτα τα αναπτυξιακά της
λιμενικά προγράμματα . Αποτέλεσμα τούτου είναι η Αρχή Λιμένων
να διαθέτει σήμερα ένα συσσωρευμένο χρηματικό ποσό ύψους
230 εκατομμυρίων Ευρώ.
Λυπούμαστε πραγματικά πρόσθεσε το ΚΕΒΕ επειδή η Αρχή Λιμένων δεν συμπεριφέρεται υπεύθυνα
αγνοώντας τόσο τη Βουλή όσο και
όλους τους άλλους εμπλεκομένους
φορείς που την είχαμε στηρίξει.
Θερμή παράκληση υποβάλλει
και πάλι το ΚΕΒΕ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να προβεί
εκ νέου στις αναγκαίες παραστά-

σεις προς την Αρχή Λιμένων για
την άμεση αναστολή της νέας αύξησης των λιμενικών της τελών για
το 2012 και τη παγοποίηση της ταρίφας της .Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ εισηγείται την τροποποίηση του
σχετικού νομοθετήματος ώστε η
Αρχή Λιμένων να μην έχει νομικά
το δικαίωμα της αυτόματης αναθεώρησης των λιμενικών τελών αλλά
τούτο να πραγματοποιείται ύστερα
από έγκριση της Βουλής , σύμφωνα
με διαδικασία που ίσχυε και στο
παρελθόν .
Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή το ΚΕΒΕ εξέφρασε την προθυμία
του να υποβάλει και δια ζώσης τις
απόψεις του στην ολομέλεια της.
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Επίσκεψη του Γενικού ∆ιευθυντή της Ε.Ε.
για τα Θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
Κλιμάκιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής το Γενικό
∆ιευθυντή κ. Robert-Jan Smits πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 18-19 Ιανουαρίου.
Σκοπός της επίσκεψης του κ. Smits
ήταν να παρακολουθήσει τις προετοιμασίες της Κυπριακής Κυβέρνησης
σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2012,
και να παρουσιάσει την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία - «Ορίζοντας 2020», που θα
υλοποιηθεί την περίοδο 2014-2020.
Η παρουσίαση της πρότασης πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου
σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Προγραμματισμού, στην οποία
παρευρέθηκαν περισσότερα από 80
άτομα από όλο το φάσμα της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας,
τον επιχειρηματικό κόσμο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα τύχει εντατικής δι-

απραγμάτευσης στο Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, την ευθύνη της οποίας θα έχει το Γραφείο
Προγραμματισμού σε τεχνοκρατικό
επίπεδο, και ο Υπουργός Υγείας σε πολιτικό επίπεδο, ο οποίος θα προεδρεύει
και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Ο κ. Smits συναντήθηκε με
τον Υπουργό Υγείας και με το Γενικό ∆ιευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, με τους οποίους είχε εκτεταμένες

συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων
για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη προετοιμασία
της Κύπρου για αντιμετώπιση της πολύ
απαιτητικής πρόκλησης που βρίσκεται
ενώπιον της.
Συναντήθηκε επίσης και με τον
Υπουργό Οικονομικών, ως τον καθ΄
ύλη αρμόδιο για θέματα Έρευνας
στην Κύπρο, την Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού που χειρίζεται τα θέματα καινοτομίας και τον
Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπα-

ϊκά Θέματα Πρέσβη Αντρέα Μαυρογιάννη. Ο κ. Smits αποκόμισε πολύ
θετικές εντυπώσεις από τις συναντήσεις αυτές και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το επίπεδο οργάνωσης,
κατάλληλης προετοιμασίας και ετοιμότητας της Κύπρου να αναλάβει την
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τόνισε επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την
Κυπριακή Κυβέρνηση παρέχοντας
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί

