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Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ:

Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και
τολμηρές τομές στην οικονομία μας
Ως ευκαιρία για προώθηση
των απαιτούμενων τομών και
μεταρρυθμίσεων στην κυπριακή οικονομία, θεωρεί το ΚΕΒΕ
την ένταξη της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αφού δεν κατέστη δυνατή η
αποφυγή της προσφυγής στο
Μηχανισμό Στήριξης, το ΚΕΒΕ
θεωρεί ότι ως χώρα θα πρέπει να
αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και
να προωθήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο οικονομικό πρόσωπό μας.
Με κύριο άξονα την ενίσχυση
της ανάπτυξης, το ΚΕΒΕ προτείνει μέτρα που θα διορθώνουν
τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα,
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη μείωση των κρατικών
δαπανών, την αύξηση της παρα-

Το κλιμάκιο της Τρόικα κατά τις επαφές του στην Κύπρο

γωγικότητας, το εκσυγχρονισμό
κρατικών οργανισμών και φορέων και άλλα.
Η οικονομία μας, τονίζει το
ΚΕΒΕ, μετά από 52 χρόνια από
την εγκαθίδρυση της Κυπριακής
∆ημοκρατίας, χρειάζεται ένα δυνατό «λίφτιγκ» ώστε να μπορέσει
να αντιμετωπίσει τις νέες προκλή-

σεις της εποχής. Ειδικά, σήμερα,
προσθέτει το ΚΕΒΕ, που η κρίσηχρέους στην ευρωζώνη έχει επηρεάσει κάθετα και την κυπριακή
οικονομία.
Τις θέσεις αυτές τις μετέφερε το
ΚΕΒΕ και στη συνάντηση που είχε
η ηγεσία του με το κλιμάκιο της
Τρόικας. Κατά τη συνάντηση το

Μέτρα για την οικονομία συζήτησε το ΚΕΒΕ
με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
Συνάντηση είχε το ΚΕΒΕ με
το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Πανίκο ∆ημητριάδη, με
τον οποίο συζήτησε τη σημερινή
κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας και τα αναγκαία μέτρα για
να αποτραπεί παραπέρα επιδείνωση και να υπάρξουν προοπτικές εξόδου από την ύφεση.
Από πλευράς του Επιμελητηρίου επισημάνθηκε ιδιαίτερα
η ανάγκη για την ταχύτερη δυ-

νατή ρύθμιση στα προβλήματα
των τραπεζών ώστε να επανέλθει η ρευστότητα στην ομαλή
λειτουργία τους και να διευκολύνονται οι Κυπριακές επιχειρήσεις στην αναπτυξιακή τους πορεία ώστε να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας και ειδικότερα την καταπολέμηση της ανεργίας. Απόψεις εξέφρασε το ΚΕΒΕ
και για την ανάγκη μείωσης του

κόστους του χρήματος λόγω της
ανασταλτικής του επιρροής στην
επιχειρηματικότητα.
Το ΚΕΒΕ έχει ήδη καταθέσει
στις αρμόδιες αρχές τις δικές του
προτάσεις για την οικονομία και
δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη συνεργασία του και με το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στην
προσπάθεια για στήριξη του
τόσο σημαντικού για την οικονομία τραπεζικού τομέα.

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για μείωση του κόστους του ρεύματος
ΣΕΛΙ∆Α 8

ΚΕΒΕ ζήτησε μέτρα που να εστιάζονται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και
στην ανάπτυξη. Κατέθεσε, επίσης,
τη θέση ότι δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση του εταιρικού φόρου
της Κύπρου. Οι εκπρόσωποι της
Τρόικας άκουσαν με ιδιαίτερη
προσοχή τις θέσεις και απόψεις
του ΚΕΒΕ.
Το ΚΕΒΕ καλεί όλους τους
αρμόδιους φορείς, κυβέρνηση,
Βουλή, Κοινωνικούς Εταίρους,
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και από κοινού να προωθηθούν τα απαιτούμενα μέτρα
για ανάκαμψη τη οικονομίας.
Στα ίδια πλαίσια το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη να μη δαιμονοποιείται η Τρόικα, γιατί η εμπλοκή της μπορεί να ωθήσει στο να
ξεπεραστούν χρόνια και δισεπίλυτα προβλήματα της κυπριακής
οικονομίας.

διαβάστε
Υποβολή αιτήσεων
για Βραβεία
Εξαγωγών
ΣΕΛΙ∆Α 10

Φορολογικές
ελαφρύνσεις κατόπιν
παρεμβάσεων
του ΚΕΒΕ
ΣΕΛΙ∆Α 13

Καλό Καλοκαίρι

Λόγω των διακοπών η Εμποροβιομηχανική δεν θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Η επόμενη
μας έκδοση θα κυκλοφορήσει
στις αρχές του Σεπτέμβρη με κάλυψη της δίμηνης περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου. Σε όλα τα
μέλη και τους αναγνώστες μας
ευχόμαστε καλές διακοπές.
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Εκστρατεία επιθεώρησης εργοταξίων από κυβέρνηση
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) όπως και πέρσι, κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 2012, διεξάγει εκστρατεία επιθεώρησης των εργοταξίων με στόχο την προστασία από τους
κίνδυνους που σχετίζονται με τις χωματουργικές εργασίες και
την έλλειψη περιφράξεων. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τόσο των εργαζομένων εντός των εργοταξίων όσο και άλλων προσώπων που
ζουν, εργάζονται, βρίσκονται ή διακινούνται στους χώρους γύρω από τα εργοτάξια. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα
οδικά έργα.
Η εκστρατεία γίνεται με αφορμή τον σημαντικά αριθμό σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβηκαν
τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χωματουργικών
εργασιών. Σε αρκετές περιπτώσεις και ειδικά κατά την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής αποχετευτικών συστημάτων κινδύνευσαν, τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους Τόσο πρόσωπα στην
εργασία όσο και τρίτα πρόσωπα από καταρρεύσεις πρανών εκσκαφών και πτώση σε εκσκαφές κ.τ.λ.
Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της εκστρατείας θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας
σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέ-

10.000

τρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται
κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών. Επίσης, θα γίνεται έλεγχος της καταλληλότητας και επάρκειας της περίφραξης
των εργοταξίων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Επιπρόσθετα θα ελέγχονται τα μέτρα
για την προστασία του κοινού και την ασφαλή διακίνηση όπως
π.χ. οι διάδρομοι προσπέλασης, τα παραπετάσματα για την προστασία από πτώση υλικών κ.τ.λ. ∆ιευκρινίζεται ότι παράλληλα θα
ελέγχεται και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που ενδεχομένως
να ενέχονται σε άλλες δραστηριότητες ή εργασίες στα εργοτάξια.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει
ενημερωτικό υλικό σχετικό με την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία
και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικότερα για τις
χωματουργικές εργασίες έχει εκδοθεί το έντυπο με τίτλο «Ασφαλές
Σύστημα Προγραμματισμού ∆ιεξαγωγής Εργασιών (ΑΣΠΙ∆ΕΣ)».
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα. Όλγα Νικαλαϊδου στο τηλ. 22405614/2240 5676.Μάιος 2012
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
αναγνώσ

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

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

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

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

∆ιατηρώντας...

ΚΑΘΑΡΟ
το περιβάλλον
ενισχύουμε
τον πολιτισμό μας

• Όταν βρισκόμαστε σε δίλημμα ποία Ιατρική θεραπεία ν’ ακολουθήσουμε ή όταν η θεραπεία δεν
αποδίδει συστήνεται να ζητούμε δεύτερη γνώμη. Το BUPA Cromwell Hospital που πιστεύεται ότι
είναι το πλέον προοδευμένο Νοσοκομείο στη Βρετανία, αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από τη
ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΟΣ ΛΤ∆, τηλ.: 25-335073, Fax: 25-383739, Email: bupa@nicosrossos.com και ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσει.
• Επίσης για θεραπείες που δεν γίνονται στην Κύπρο το BUPA
Cromwell θα ανταποκριθεί άμεσα.
• Το BUPA Cromwell συγκεντρώνει 72 Ιατρικές ειδικότητες που
τις προσφέρουν άνω των 400 κορυφαίων ειδικών Γιατρών.
• Χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, όπως το
πρώτο σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Βρετανία, “ambient” MRI
Scanner, Χειρουργική Εγκεφάλου χωρίς καμία τομή.
• Προσφέρει προληπτική ιατρική όπως εμβόλιο για αποφυγή
του καρκίνου του τραχήλου.
• Στο BUPA Cromwell Hospital σας κάνουν να νιώθετε σαν
στο σπίτι σας.
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Σοβαρές επιφυλάξεις για την προώθηση του ΓΕΣΥ
Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν το KEBE και η
ΟΕΒ ως προς την ορθότητα της απόφασηε του
Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στην
υιοθέτηση πρότασης για την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Η εφαρμογή θα αρχίσει με τη
διαδικασία ανάθεσης της δημιουργίας του λογισμικού συστήματος που θα απαιτηθεί για
την εφαρμογή του χωρίς να έχουν συμφωνηθεί όλες οι βασικές εκκρεμότητες που αφορούν
τον τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότησης του
σχεδίου.
ΟΕΒ και KEBE επαναλαμβάνουν την πάγια θέση
τους ότι η έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ θα πρέπει να προωθηθεί μόνο αφού εξασφαλιστούν
προηγουμένως οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. Αυτονόμιση των Κρατικών νοσοκομείων
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε κα-

θεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.
2. Πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των
υπηρεσιών υγείας στα κρατικά νοσοκομεία.
3. Πλήρης ανάπτυξη του θεσμού των Προσωπικών ιατρών οι οποίοι αποτελούν και την πεμπτουσία του όλου συστήματος υγείας.
4. ∆ιεξαγωγή νέας μελέτης που θα προσδιορίσει το κόστος εφαρμογής του ΓΕΣΥ με τις
σημερινές συνθήκες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των κοινωνικών
εταίρων για το ύψος των εισφορών ανά κατηγορία εισφορέων.
5. Οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα
θα καταβάλλουν και αυτοί το ποσοστό που
τους αναλογεί όπως και οι υπάλληλοι του
ιδιωτικού τομέα.

6. Να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης
στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ιδιωτικού
τομέα.
7. Οι δύο Οργανώσεις θεωρούν ότι δεν είναι
δόκιμο ο ΟΑΥ να αναλάβει τόσο μεγάλη
δέσμευση για το λογισμικό τη στιγμή που εκκρεμούν οι πιο πάνω σημαντικές προϋποθέσεις.
Τυχόν έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ χωρίς να
υπάρξει συμφωνημένη κατάληξη στα πιο πάνω
θεμελιώδη ζητήματα, θα θέσουν σε περιπέτειες
το όλο εγχείρημα με καταστροφικές συνέπειες
τόσο ως προς τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα εισαγωγής ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας
όσο και στην οικονομία του τόπου.

Το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου, με επικεφαλής την Πρόεδρο του Σωτηρούλλα Κόκκινου συμμετείχε
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του ∆ιεθνούς Επιμελητηρίου Νέων το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Γερμανία.
Σε ειδικό περίπτερο στο χώρο του συνεδρίου τα μέλη του
Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου παρουσίασαν την Kύπρο ως
τουριστικό προορισμό δίνοντας έμφαση στα μνημεία , τις
παραλίες και άλλα αξιοθέατα γενικού ενδιαφέροντος μέσω
διανομής ενημερωτικών έντυπων της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης. Επίσης στο περίπτερο παρουσιάστηκαν παραδοσιακά εδέσματα και ποτά όπως ζιβανία και λουκούμια.
Μέλη του Επιμελητηρίου Νέων Πάφου διένειμαν διαφωτιστικό υλικό του Pafos2017,για στήριξη της υποψηφιότητας

της Πάφου για πολιτιστική πρωτεύουσα. Σημαντικό γεγονός
αποτέλεσε κατά το συνέδριο η υπογραφή αδελφοποίησης
του Επιμελητηρίου Νέων Πάφου με το αντίστοιχο Επιμελητήριο της Αγίας Πετρούπολης (Junior Chamber St. Petersburg,
Elite Circle). Προβολή της Κύπρου έγινε με φιλοξενία δημοσιευμάτων σε τοπικά έντυπα μαζικής ενημέρωσης. Η
πρόεδρος και τα μέλη του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου ευχαρίστησαν το ∆ήμο Πάφου, το Λαογραφικό Όμιλο Κάστρο
για την παραχώρηση παραδοσιακών στολών, την εταιρεία
Konsigns για την κατασκευή αφισών και το ΕΒΕ Πάφου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουν στο ΚΕΒΕ για την έμπρακτη
βοήθεια του στην εκπλήρωση των στόχων του Επιμελητήριου Νέων Κύπρου(JCI CYPRUS).
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μικρά
Ανησυχίες εκφράζει ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Το αίσθημα ασφάλειας
είναι τουριστικό
προ-απαιτούμενο
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών
Ξενοδοχείων, ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ εκφράζει βαθειά ανησυχία για τα φαινόμενα ανασφάλειας
που παρατηρούνται, τα οποία θέτουν
τον παραθεριστικό τομέα σε κίνδυνο.
Σε ανακοίνωση του διαβιβάζει επίσης
την ανησυχία των τουριστικών παραγόντων και επισκεπτών ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ τονίζει: Η Κύπρος, ως κατεξοχήν φιλήσυχος
προορισμός φιλοξενίας και φιλικότητας
κινδυνεύει να απολέσει ένα από τα πιο
δυνατά τουριστικά χαρτιά, όπως ήταν η
ασφάλεια. Ο τουρισμός, όπως ειπώθηκε
πολλές φορές, είναι πολύ ευαίσθητος σε
θέματα ασφάλειας, ηρεμίας και ειρήνης.
Εν τη απουσία των, εύκολα οι ανταγωνιστές μας θα το εκμεταλλευτούν, κάποια
μέσα ενημέρωσης θα το παραφουσκώσουν και οι παραθεριστές ευκολότερα
θα επιλέξουν πιο ασφαλή μέρη για τις
διακοπές τους. Οι όποιοι εντεταλμένοι
κρατικοί αρμόδιοι αδυνατούν να διαφυλάξουν την ασφαλή διαβίωση ντόπιων
και τουριστών ή ανέχονται το αίσθημα
ανασφάλειας που δημιουργείται, θέτουν την φυσική και οικονομική επιβίωση όλων μας σε τεράστιο κίνδυνο. Οι
αρχές ασφαλείας, πέραν από στατιστικές, κρίνονται πρώτιστα από το βαθμό
ασφάλειας που διασφαλίζουν στην κοινωνία. Όσοι πραγματικά νοιάζονται για
το καλό και την ασφάλεια της κοινωνίας δεν πρέπει να αρκεστούν σε λεκτικές
καταδίκες και αιτιολογήσεις της ελλιπούς αστυνόμευσης. Οφείλουν να εγγυηθούν αποτελεσματικά το αίσθημα
ασφάλειας στα θέρετρα, ενδεχομένως
ανασχεδιάζοντας προτεραιότητες και
πρακτικές. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τον τουρισμό απροστάτευτο. Αν θέλουμε τον τουρισμό να
ευημερεί, το κλίμα ασφαλείας είναι σημαντικό προ-απαιτούμενο.
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Το ΚΕΒΕ σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο
για τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της συμμετοχής
του στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο «Enterprise
Europe Network” προσφέρει υπηρεσίες
υποστήριξης των επιχειρήσεων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια αυτά και ειδικότερα σε ότι
αφορά επιχειρήσεις Τουρισμού, το ΚΕΒΕ
συμμετείχε σε συνέδριο ειδικά για τον πολιτιστικό και θρησκευτικό Τουρισμό που
πραγματοποιήθηκε στις 6 με 10 Ιουνίου
στην Παβία της Ιταλίας.Το Επιμελητήριο
εκπροσωπήθηκε από το ∆ιευθυντή Υπηρεσιών και Εμπορίου κ. Χρίστο Πετσίδη ο
οποίος συμμετείχε σε όλες τις εργασίες του
συνεδρίου καθώς και στις ειδικές συναντήσεις της ομάδας εργασίας στην οποία η
Κύπρος συμμετέχει μέσω του ΚΕΒΕ.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η δικτύωση των επιχειρήσεων και η προώθηση
συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματιών
στους πιο πάνω τομείς του τουρισμού, τόσο για τη δημιουργία κοινών τουριστικών
πακέτων όσο και για ανταλλαγή και φιλοξενία τουριστών των χωρών που συμμετέ-

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό
χουν στο πρόγραμμα.
∆ιακεκριμένοι ομιλητές από διάφορες
χώρες, εκπρόσωποι οργανισμών και επιχειρήσεων ανέπτυξαν τις εμπειρίες και τις
απόψεις τους για τις προοπτικές, καινοτομίες και τις ευκαιρίες συνεργασία που
υπάρχουν στα θέματα του πολιτιστικού
και θρησκευτικού τουρισμού. Έγινε επίσης παρουσιάσεις μελετών και ερευνών
πετυχημένων παραδειγμάτων και προοπτικών του τομέα.

Η ομάδα για τον τουρισμό σε ειδική σύσκεψη της καθόρισε τις μελλοντικές ενέργειες με βάση τις προοπτικές και ευκαιρίες
που υπάρχουν για προώθηση περιφερειακών αναπτύξεων.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγιναν επαφές με εκπροσώπους και άλλων Ευρωπαϊκών δικτύων και συζητήθηκαν τρόποι
καλύτερης συνεργασίας ούτως ώστε να γίνονται κοινές ενέργειες με καλύτερη αποτελεσματικότητα στα αποτέλεσμα του.

Προβολή της Κύπρου στη Λιθουανία και Ρωσία
Σε επιχειρηματικά φόρα
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα επιχειρηματικά φόρα που
οργάνωσε το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού στο Βίλνιους της Λιθουανίας και την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία. Στην όλη διοργάνωση ουσιαστική ήταν η συμβολή των Εμπορικών Κέντρων της Κύπρου στην Πολωνία που
καλύπτει και τη Λιθουανία, της Ρωσίας, των Επιμελητηρίων Βίλνιους και Αγ. Πετρούπολης και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ρωσίας που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ. Στην
αποστολή συμμετείχαν Κύπριοι επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματοποίησαν αρκετές επαφές τόσον με επιχειρηματίες της Λιθουανίας όσο και με Ρώσους οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον
για ανάπτυξη συνεργασιών με την Κύπρο και επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω της Κύπρου προς χώ-

ρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Στα πλαίσια της όλης
διοργάνωσης έγιναν παρουσιάσεις για τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η Κύπρος στους ξένους επενδυτές και τις ευκαιρίες
που προσφέρονται για αγορές στον τομέα των ακινήτων καθώς
και για θέματα ναυτιλίας.

Μεγάλη επιτυχία ημερίδας ΚΟΓΕΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου
στο ξενοδοχείο Χίλτον με μεγάλη επιτυχία
η Ημερίδα «Ενδυνάμωση της Γυναίκας
και Ισότητα των Φύλων» που διοργάνωσε, η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)
σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκαναν η
Πρόεδρος της ΚΟΓΕΕ κ. Αλεξάνδρα Γαλανού, ο Επικεφαλής του Γραφείου του
Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο κ.Τάσος
Γεωργίου και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ
κ.Καίτη Τζιτζικώστα.
Η κ.Freda Miriklis , Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (BPW
International) ανέπτυξε το θέμα των Αρχών της Ενδυνάμωσης της Γυναίκας

(Women Empowerment Principles) του
UN Women και του UN Global Compact.
Οι αρχές αυτές αναφέρονται στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ρόλου της
γυναίκας σε όλους τους τομείς στην εκπαίδευση, τη κοινωνία, την οικονομία και
τις επιχειρήσεις.
Εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες

που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών εμπειριών, γνώσεων και προσφοράς όπως η Υπουργός Εξωτερικών
∆ρ.Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κ. Ελίζα Σαββίδου,
η ∆ιευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του
Πανεπιστημίου Κύπρου ∆ρ.Μαίρη Κουτσελίνη, η Συντονίστρια της ΕΕ κατά της

Εμπορίας Προσώπων ∆ρ.Μύρια Βασιλειάδου και η Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ κ. ∆ήμητρα Καραντώκη, ανέπτυξαν το θέμα
της ισότητας των φύλων και έκαναν εισηγήσεις για την ενδυνάμωση της γυναίκας , την κατάργηση των στερεοτύπων
των φύλων , την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ίσων ευκαιριών και την
σημασία της συμμετοχής της γυναίκας
στα κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς
και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας
και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στις επιχειρήσεις. Ακολούθησε μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση με συμμετοχή
του κοινού και συντονιστή τον κ.Λεωνίδα
Πασχαλίδη, ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης του ΚΕΒΕ.
Χορηγοί της Ημερίδας :ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας, η CYTA και ο ΚΟΤ.
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Από το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών

Η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής
καταχώρησης εντύπων και εγγράφων
΄Αρχισαν στο γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών ή εφαρμογή δύο νέων υπηρεσιών με ηλεκτρονική καταχώρηση εντύπων και εγγράφων και αυτοματοποίηση στο σάρωμα των
εισερχομένων εγγράφων. Αναμένεται ότι οι δύο νέες υπηρεσίες θα
διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των εταιρειών και θα επιταχύνουν
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που ήταν παλιό αίτημα
του ΚΕΒΕ που τέθηκε και σε συνάντηση με τον Έφορο τον περασμένο ∆εκέμβρη.
Η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης αλλαγών στα στοιχεία εταιρειών από το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών έχει ως εξής:
• Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη είναι www.mcit.gov.cy/
drcor.
• Σύμφωνα με το άρθρο 37Α 2(α) (ιι) του νόμου όπου χρησιμοποιούνται οι όροι “έντυπο”, “πιστοποιητικό”, “πρακτικό” ή “άλλο έγγραφο” αυτοί περιλαμβάνουν τα έγγραφα που καθορίζονται στην
ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής καταχώρησης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών δηλαδή www.mcit.gov.cy/drcor. Οι όροι αυτοί
περιλαμβάνουν επίσης κάθε πρακτικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή συνοδεύει τα πιο πάνω έντυπα. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα
μπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στον ΄Εφορο Εταιρειών.
• Για να γίνει δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων μιας
εγγεγραμμένης εταιρείας θα χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη
δύο κωδικοί (α) κωδικός χρήστη και (β) κωδικός εταιρείας.
• Ο Χρήστης του συστήματος για να μπορέσει να έχει πρόσβαση
πρέπει απαραίτητα να έχει και τους δυο κωδικούς δηλαδή τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό εταιρείας. Με την επιτυχή υποβολή
των δυο κωδικών το σύστημα θα επιτρέπει στον Χρήστη την πρόσβαση.
• Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο/οργανισμός θα υποβάλλει αίτημα
στον ΄Εφορο Εταιρειών για εγγραφή και παροχή κωδικού χρήστη.
Το αίτημα του γίνεται με σχετικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
• Η εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται να καταχωρούνται τα έντυπα/έγγραφα της ηλεκτρονικά, θα υποβάλει αίτημα για παροχή κωδικού
της εταιρείας. Ο κωδικός αυτός θα αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο της εταιρείας.
• Αφού συμπληρωθεί η πρόσβαση του Χρήστη, το σύστημα θα επιτρέπει στο Χρήστη να συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά έντυπα που
είναι απαραίτητα για την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει καθώς και
να αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα σαν συνημμένα της αίτησης του, είτε σαρωμένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Η εταιρεία
θα φέρει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των κωδικών. Η εταιρεία θα μπορεί να αλλάζει τον κωδικό εταιρείας ηλεκτρονικά από
το σύστημα.
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής εγγραφής εταιρείας
Ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει
έγγραφα για την σύσταση εταιρείας ηλεκτρονικά πρέπει να υποβάλει
σχετικό αίτημα στον ΄Εφορο Εταιρειών με σχετικό έντυπο και θα δίδεται σ’ αυτόν κωδικός χρήστη με την πιο πάνω διαδικασία. Ο Μάρτυρας Υπογραφών πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για κάθε
ηλεκτρονική εγγραφή εταιρείας. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Σημείωση:
Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα τα οποία εκδίδονται
από τον ΄Εφορο και αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου δεν φέρουν
χειρόγραφη υπογραφή.
Η αυθεντικότητα τους θα διαπιστώνεται από το διαδίκτυο μέσω προγράμματος το οποίο θα εμφανίζει το αντίγραφο όπως αυτό εκδόθηκε
από τον ΄Εφορο για να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να διαπιστώνει την αυθεντικότητά του.
∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιημένων αντιγράφων και έγκριση
ονομάτων
Για τις διαδικτυακές υπηρεσίες αίτησης πιστοποιημένων αντιγράφων και αίτησης για έγκριση ονόματος δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω. Οι αιτήσεις αυτές
μπορεί να γίνουν και μετά από εγγραφή του αιτητή σαν προσωρινού χρήστη. Η διαδικασία για την εγγραφή προσωρινού χρήστη γίνεται με επιλογή της προσωρινής σύνδεσης από την αρχική σελίδα
και τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που ζητά το σύστημα.
Οι πιο πάνω λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική καταχώρηση των Εντύπων/Εγγράφων έχουν
σταλεί στα μέλη με εγκύκλιο του ΚΕΒΕ στην οποία διευκρινίζεται επίσης ότι όσον αφορά την Επιβεβαίωση Αυθεντικότητας των Πιστοποιητικών και των Πιστοποιημένων Αντιγράφων που θα αποστέλλονται
ηλεκτρονικά προς το κοινό με την εφαρμογή του συστήματος, λόγω
του ότι δεν θα φέρουν χειρόγραφη υπογραφή, αυτή θα επιβεβαιώνεται με τον αριθμό που θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή στο
πιστοποιημένο αντίγραφο από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.
mcit.gov.cy/drcor, για περίοδο 21 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Σύστημα αυτοματοποίησης στο Γραφείο Εφόρου
εταιρειών με σάρωμα των εισερχομένων εγγράφων
Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών αναφέρει ότι το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου (eoas) έχει ήδη εφαρμοσθεί στον
Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Σαν αποτέλεσμα όλα τα έγγραφα που αφορούν
είτε εγγραφή νέας εταιρείας είτε αλλαγές στα στοιχεία των φακέλων εταιρειών σαρώνονται. Για να επισπευσθεί η διαδικασία
σαρώματος (περνούνται από σαρωτή scanner) και κατ’ επέκταση για να επισπευσθεί και η διεκπεραίωση της εργασίας και η
εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών θα πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω πιστά:
1. Οσα έγγραφα αποτελούνται από πέραν της μιας σελίδας (πχ Ιδρυτικό, Καταστατικό, αντίγραφα Ιδρυτικών, Καταστατικών)
∆ΕΝ πρέπει να είναι συνδεμένα μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.
2. ΄Εγγραφα που φέρουν δικηγορόσημα. Τα δικηγορόσημα ∆ΕΝ πρέπει να είναι επικολλημένα με συνδετήρες.
3. ΄Εντυπα για αλλαγές στα στοιχεία εταιρειών που αποτελούνται από πέραν της μίας σελίδας και καλύτερης εξυπηρέτησης
σας από το Τμήμα (πχ ΗΕ4, ΗΕ57, ΗΕ12 κλπ).
4. Το εξώφυλλο του Ιδρυτικού εγγράφου και Καταστατικού που θα καταχωρείται στο φάκελο της εταιρείας να είναι γραμμένο
σε λευκή συνηθισμένη κόλλα και όχι να είναι με το χονδρό εξώφυλλο.
5. Η αρίθμηση στο Ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας να αρχίζει από τη σελίδα που αναγράφονται οι σκοποί και όχι από το
εξώφυλλο.
6. Κατά προτίμηση η αρίθμηση να είναι στο άνω μέρος των σελίδων.
7. Η ημερομηνία σύνταξης του Ιδρυτικού εγγράφου και Καταστατικού πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται.
8. Η ημερομηνία σύνταξης πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση που καταχωρείται μετάφραση του Ιδρυτικού εγγράφου
και Καταστατικού και στο αγγλικό έγγραφο.
Ο ΄Εφορος ζητά όπως τα πιο πάνω τηρηθούν πιστά για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας.
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O Περί καταβολής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια
εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται ίση αξία Νόμος του 2002
(ΝΟΜΟΣ 177(I)/2002 - ΟΔΗΓΙΑ 97/80/ΕΚ ΚΑΙ 75/117/ΕΟΚ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Άμεση διάκριση λόγω φύλου» είναι
η δυσμενής μεταχείριση ευθέως και
εμφανώς συνδεόμενη με το φύλο.
«Αμοιβή» περιλαμβάνει τη συνήθη βασική παροχή και οποιεσδήποτε πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται απευθείας ή εμμέσως, είτε σε
χρήμα είτε σε είδος, από τον εργοδότη προς τον εργοδοτούμενο σε αντάλλαγμα προσφερθείσας εργασίας.
«Απασχόληση» σημαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, με αμοιβή, βάσει ατομικής συμβάσεως ή σχέσεως
εργασίας ή μαθητείας ή άλλης ατομικής συμβάσεως ή σχέσεως, διεπομένης είτε από το ιδιωτικό είτε από το δημόσιο δίκαιο, σε οποιονδήποτε τομέα
ή κλάδο δραστηριότητας, ιδιωτικό ή
δημόσιο.
«Αρχή της ισότητας στην αμοιβή»
σημαίνει την απουσία κάθε άμεσης ή
έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου όσο
αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή
για εργασία ίσης αξίας.
«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου»
υπάρχει όταν μια διάταξη, μια πρακτική, ένας όρος ή ένα κριτήριο, εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων
ενός φύλου, εκτός εάν μπορούν να
δικαιολογηθούν από αντικειμενικούς
παράγοντες άσχετους προς το φύλο.
«Εργασία ίσης αξίας» σημαίνει εργασία που επιτελείται από άνδρες
και γυναίκες η οποία είναι όμοιας ή
κατ΄ουσίαν όμοιας φύσης ή στην
οποία αποδίδεται ίση αξία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο VIII.
«Εργοδοτούμενος» σημαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που εργάζεται ή μαθητεύει με πλήρη ή μερική απασχόληση, για ορισμένο ή αόριστο, συνεχή ή
μη συνεχή χρόνο, ασχέτως του τόπου

απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των κατ΄οίκον εργαζομένων,
αλλά εξαιρουμένων των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων.
«Πρακτική» σημαίνει κάθε επαναλαμβανόμενη μονομερή πράξη εργοδότη, υπό οποιαδήποτε μορφή και εάν
εκδηλώνεται, που είναι σχετική με τα
ρυθμιζόμενα με τον παρόντα Νόμο
θέματα.
«Σύμβαση εργασίας» σημαίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία σε σχέση με απασχόληση που
έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή ομάδας
εργοδοτουμένων ή της/των συνδικαλιστικής/κών οργάνωσης/εων τους
και ενός εργοδότη ή οργάνωσης εργοδοτών.
«‘Επιτροπή Έρευνας» σημαίνει την
επιτροπή που διορίζεται σύμφωνα με
την παράγραφο VII.
II. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ Ι∆ΙΑ / ΙΣΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
α. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι
η διασφάλιση της εφαρμογής της
αρχής της ισότητας στην αμοιβή
μεταξύ ανδρών και γυναικών για
ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
β. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε
όλους τους εργοδοτούμενους,
αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την απασχόληση.
γ. Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει
σε όλους τους εργοδοτούμενους
του ίση αμοιβή για ίδια εργασία και
για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα
από το φύλο τους. Η σύγκριση μεταξύ εργοδοτουμένων μπορεί να
γίνεται με αναφορά σε εργοδοτούμενους που εργοδοτήθηκαν στον
ίδιο εργοδότη, ή σε επιχείρηση που

ελέγχει τον εργοδότη, κατά τα δύο
προηγούμενα ή επόμενα χρόνια.
III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ
α. Ο Υπουργός Εργασίας υποχρεούται να ενημερώνει τους εργοδοτούμενους και τους εργοδότες, καθώς
και τις οργανώσεις τους, σχετικά με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
και τις διατάξεις που θεσπίζονται
για την εφαρμογή του με έντυπα
και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.
β. Οι οργανώσεις των εργοδοτουμένων ενημερώνουν τους εργοδοτούμενους για το περιεχόμενο του
παρόντος Νόμου με γραπτές ανακοινώσεις στους οικείους πίνακες
που βρίσκονται στους χώρους εργασίας, εκτός του χρόνου απασχολήσεως, ή με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο.
γ. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις οργανώσεις των
εργοδοτουμένων να προβαίνουν
στην ενημέρωση που αναφέρεται
στο (β).
IV. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
α. Κατά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόμου, κάθε υφιστάμενη διάταξη νόμου, ρύθμιση συλλογικής ή ατομικής συμβάσεως
εργασίας, ρύθμιση εσωτερικού κανονισμού επιχειρήσεως ή κανόνα
ελεύθερου επαγγέλματος που είναι
αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταργείται ή ακυρώνεται.
β. Για την εξέταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με σκοπό την

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.

ανεύρεση οποιασδήποτε τυχόν
περιεχόμενης σ΄αυτές διατάξεως η
οποία αντιβαίνει προς τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου, και την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων
συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
19 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002.
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
α. Ουδείς απολύεται από την εργασία
του ή υποβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο σε δυσμενή μεταχείριση
από τον εργοδότη του για το λόγο
ότι υπέβαλε παράπονο ή έδωσε
μαρτυρία ή συνέβαλε στη δίωξη
παραβάτη ή τη λήψη οιωνδήποτε
άλλων μέτρων με βάση το Νόμο
αυτό.
β. Οποιοσδήποτε εργοδότης παραβαίνει τις πρόνοιες του (α) είναι
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις χίλιες λίρες.
VI. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
α. Ο Υπουργός Εργασίας ορίζει Επιθεωρητές ή και άλλους λειτουργούς,
εφόσον τους κρίνει αναγκαίους,
για την εφαρμογή του παρόντος
Νόμου.
β. Οι Επιθεωρητές ή οι άλλοι λειτουργοί που ορίζονται σύμφωνα με τα
(α)
ι. εξετάζουν παράπονα που τους
υποβάλλονται για παραβίαση των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
ιι. διεξάγουν αυτεπάγγελτα έρευνα

Ενημέρωση
για εργασιακά
θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του εμπλοκή στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας πιστό στην
δέσμευση του να πληροφορεί και να
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των εργοδοτών και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων
για τα εργασιακά θέματα.
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για έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
ιιι. σε περίπτωση μη διευθέτησης της διαφοράς ή
οποία εξετάζεται με βάση το (ι) και (ιι), παραπέμπουν τη διαφορά είτε στην Επιτροπή Έρευνας
είτε στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.
γ. Λεπτομερέστερη ρύθμιση των καθηκόντων και
των εξουσιών των Επιθεωρητών και άλλων λειτουργών καθορίζεται με Κανονισμούς.
VII. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Υπουργός Εργασίας, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζει Επιτροπή Έρευνας, η
οποία επιλαμβάνεται των διαφορών που παραπέμπονται ενώπιον της σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου αυτού.
Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
α. Η Επιτροπή Έρευνας είναι τριμελής και τα μέλη
της επιλέγονται από τον κατάλογο τον οποίο καταρτίζει ο Υπουργός Εργασίας αφού λάβει υπόψη
και τις απόψεις των εργατικών και εργοδοτικών
οργανώσεων.
β. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στον τομέα της αξιολόγησης και κατάταξης επαγγελμάτων και με γνώσεις σ΄οτι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την
αγορά εργασίας.
Γ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
α. Για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, η Επιτροπή Έρευνας συλλέγει στοιχεία, διεξάγει έρευνες, αξιολογεί τις συγκρινόμενες εργασίες και
υποβάλλει το πόρισμα της στον Επιθεωρητή ή
στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, ανάλογα
με την περίπτωση και εντός του καθοριζομένου
χρόνου.
β. Η Επιτροπή έρευνας έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
(ι) Να εξετάζει και να ερευνά οτιδήποτε αναγκαίο
για την ετοιμασία του πορίσματος της.
(ιι)
Να απαιτεί την παρουσίαση οποιωνδήποτε αρχείων ή εγγράφων που, κατά την κρίση της
περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα
με τη διεξαγωγή του έργου της.
(ιιι) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, εφόσον πιστεύει
ότι μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετιζόμενες
με το θέμα που εξετάζει.
VIII. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ
Οι Επιθεωρητές και η Επιτροπή Έρευνας για σκοπούς σύγκρισης λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που
αφορούν το πεδίο σύγκρισης σε συγκεκριμένη
επαγγελματική κατηγορία ή τομέα οικονομικής
δραστηριότητας και, ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη:
α. τη φύση των καθηκόντων
β. το βαθμό ευθύνης
γ. προσόντα και δεξιότητες
δ. απαιτήσεις που έχουν σχετικά με φυσικά ή πνευματικά προσόντα όπως ικανότητες και την καταβαλλόμενη προσπάθεια.
ε. συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η εργασία

στ.

κατά πόσο οποιεσδήποτε διαφορές σε
σχέση με την εκτελούμενη εργασία ή τους όρους
υπό τους οποίους εκτελείται ή εργασία είναι μικρής σημασίας σε σχέση με το σύνολο της εργασίας που εκτελείται, ή κατά πόσο η συχνότητα
με την οποία παρουσιάζονται οι διαφορές δεν
επηρεάζει το σύνολο της εργασίας.

IX. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ -∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
α. Οι Επιθεωρητές και τα μέλη της Επιτροπής Έρευνας χειρίζονται ως απόρρητο κάθε θέμα και κάθε
πληροφορία που περιήλθε σε γνώση τους κατά
τη διεκπεραίωση του έργου τους. Εάν οποιοσδήποτε, είτε μέλος της επιτροπής είτε επιθεωρητής, παραβεί την υποχρέωση αυτή, το πρόσωπο
που έχει υποστεί ζημιά έχει δικαίωμα σε αποζημιώσεις.
β. Κάθε πρόσωπο που κατά την άποψη του θίγεται
από παράβαση του παρόντος Νόμου δικαιούται προστασίας από τους Επιθεωρητές και κάθε
άλλο λειτουργό όπως επίσης και να διεκδικεί τα
δικαιώματα του ενώπιον του αρμοδίου ∆ικαστηρίου. Για την παρέμβαση του Επιθεωρητή ή άλλου λειτουργού αρκεί να επικαλεστεί ο παραπονούμενος πραγματικά περιστατικά από τα οποία
να τεκμαίρεται παράβαση του Νόμου, ενώ στο
∆ικαστήριο απαιτείται ή χρησιμοποίηση κάθε
πρόσφορου μέσου για την απόδειξη των ισχυρισμών του αντιδίκου του.
γ. Αν ο διάδικος (παραπονούμενος) επικαλεστεί
και αποδείξει πραγματικά περιστατικά από τα
οποία τεκμαίρεται ή παράβαση, το ∆ικαστήριο
υποχρεώνει τον αντίδικο του (κατηγορούμενο)
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμιά παράβαση
του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση που ο αντίδικος δεν υποδείξει την έλλειψη της παραβάσεως, αυτή θεωρείται αποδεδειγμένη. Για να
προσδιοριστεί ή έκταση των συνεπειών της παράβασης, το ∆ικαστήριο διατάσσει τον αντίδικο
να παρουσιάσει ενόρκως όλα τα στοιχεία που
είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
Χ. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση
των διαφορών που προκύπτουν με αφορμή την
εφαρμογή του παρόντος Νόμου έχει το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.
β. Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού
∆ικαστηρίου και υπό τον όρο ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαιώματος
σε εύλογη αποζημίωση, το αρμόδιο Επαρχιακό
∆ικαστήριο επιδικάζει στον δικαιούχο το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά:
(i) την επιδικαστέα εύλογη αποζημίωση που καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρθρου
146 του Συντάγματος.
(ii)
ολόκληρη τη θετική ζημιά και χρηματική ικανοποίηση για την τυχόν ηθική βλάβη
του ενάγοντος που προκλήθηκαν από την απόφαση, πράξη ή παράλειψη η οποία κηρύχθηκε
άκυρη σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Στο επιδικαζόμενο
αυτό ποσό προστίθεται και νόμιμος τόκος από
την ημερομηνία που επήλθε η εν λόγω ζημιά
ή / και βλάβη και έως την πλήρη καταβολή της
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αποζημιώσεως.
γ. Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών επιδικάζει
δίκαιη και εύλογη αποζημίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζημιά και
περιλαμβάνει και χρηματική ικανοποίηση για
τυχόν ηθική βλάβη του αιτητή, που προκλήθηκε από τον παραβάτη, συν τον νόμιμο τόκο από
την ημερομηνία παραβάσεως έως την πλήρη
καταβολή της αποζημιώσεως.
δ. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της υποπαραγράφου (γ), παράγραφος II, είναι ένοχος αδικήματος και θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι
τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι έξη
μήνες ή και με τις δύο ποινές.
ε. Αν το αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα τιμωρείται σύμφωνα με το (δ) της παρούσας παραγράφου, καθώς
και το νομικό πρόσωπο ή ο οργανισμός, που θα
τιμωρείται μόνο με πρόστιμο μέχρι επτά χιλιάδες
λίρες.
Αν το αδίκημα διαπράττεται από βαριά αμέλεια επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες. Στην
περίπτωση νομικού προσώπου, ένοχοι θα είναι οι
νόμιμοι εκπρόσωποι του οι οποίοι, εφόσον αποδειχθεί η συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή τους, θα
τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες,
ενώ το νομικό πρόσωπο θα τιμωρείται με πρόστιμο
μέχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες.
στ. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:
(i) παρεμποδίζει τους επιθεωρητές και τα μέλη της
Επιτροπής Έρευνας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή κατά την άσκηση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή
(ii) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα οποιοδήποτε αρχείο ή έγγραφο απαιτείται να παρουσιαστεί ενώπιον του
επιθεωρητή ή της Επιτροπής Έρευνας, ή
(iii) παραλείπει να δώσει μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα πληροφορίες που του ζητήθηκαν από
τους επιθεωρητές ή από την Επιτροπή Έρευνας,
ή δίνει εν γνώσει του πληροφορίες που είναι
αναληθείς, λανθασμένες ή ατελείς, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με
πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή και τις δύο
ποινές μαζί.
XI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ∆ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Νόμου
δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή / και του
δικαιώματος για αποζημίωση ή άλλη θεραπεία ένα
ελάχιστο διάστημα απασχολήσεως ή ελάχιστον
αριθμό ωρών εργασίας του εργοδοτούμενου, ούτε
διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο αποζημίωσης.
Κάθε τέτοια συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου κρίνεται άκυρη, ενώ το ποσό της αποζημίωσης που εκδικάζεται σε κάθε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου
από τον εργοδότη.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880
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Συγκεκριμένες εισηγήσεις κατάθεσε το ΚΕΒΕ για μέτρα μείωσης του κόστους του ρεύματος
΄Αμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα και δράσεις επιχειρήσεων
Συγκεκριμένες, απόλυτα τεκμηριωμένες εισηγήσεις για μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν, ώστε να μειωθεί το κόστος του
ηλεκτρισμού έχει καταθέσει το ΚΕΒΕ στο
Υπουργείο Εμπορίου και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας PAEK.
Σε εμπεριστατωμένο έγγραφο του το ΚΕΒΕ τονίζει αφενός την ανάγκη για άμβλυνση
του επαχθούς κόστους του ηλεκτρισμού για
εμποροβιομηχανικούς καταναλωτές αλλά και
οικιακούς και αφετέρου καταρρίπτει αιτιάσεις
που προβάλλουν οι αρμόδιοι – Αρχή Ηλεκτρισμού και PAEK – για να υπεραμυνθούν
των ψηλών κόστων που η Κυπριακή μονοπωλιακή αγορά τους επιτρέπει να επιβάλλουν.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η Κύπρος έχει το πιο ακριβό κόστος ηλεκτρικού
ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Βλέπε πίνακα).
Συγκεκριμένα η Κύπρος έχει το ψηλότερο
κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές και
το δεύτερο μετά τη Μάλτα ακριβότερο ρεύμα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση 30%-40% επήλθε
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το
2012 σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους
του 2011. Αρχή Ηλεκτρισμού και PAEK αποδίδουν το ψηλό κόστος στην αποκλειστική
χρήση πετρελαίου για παραγωγή ρεύματος
όπως και στο μικρό μέγεθος του συστήματος,
όμως η σε βάθος μελέτη του ΚΕΒΕ καταλήγει
σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που
μπορούν να ληφθούν.
΄Αμεσα μέτρα, εισηγείται το ΚΕΒΕ μπορούν
να ληφθούν στον τρόπο επιβολής της έκτακτης προσαύξησης που επιβλήθηκε για τη διατήρηση προϋπολογισμού κέρδους της ΑΗΚ
που απωλέσθηκε λόγω Μαρί. Η προσαύξηση 6.96% επαυξάνει σε 11.08% τη διατίμηση
66 σε 10.93% τη διατίμηση 73 και 9.9% τη διατίμηση 61. Το ΚΕΒΕ ζητά να διευκρινιστεί
σε σχέση με τις προσαυξήσεις το σοβαρό θέμα κατά πόσο η ΑΗΚ ήταν ασφαλισμένη (περιλ. consequential loss) και έχει ήδη αρχίσει
να εισπράττει από τις ασφαλιστικές εταιρείες
και επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι το κράτος έχει αναλάβει να
καλύψει τα έξοδα από την χρήση εφεδρικών
ενοικιαζόμενων γεννητριών. Με βάση τα
πιο πάνω, εύλογα πλέον τίθεται το ερώτημα
εάν δικαιολογείται η έκτακτη προσαύξηση.
Παρατίθεται στην συνέχεια ολόκληρο το έγγραφο του ΚΕΒΕ όπως έχει κατατεθεί: ‘Αποψη
του ΚΕΒΕ είναι ότι η συνέχιση του μέτρου της
προσαύξησης δεν συνάδει με το άρθρο 42
(Μέτρα ∆ιασφάλισης, 2η παράγραφος) της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72 όπου «τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να προκαλούν παρά ελάχιστη διαταραχή στη λειτουργία της.
1. Άμεσα Μέτρα
1.2 Έκτακτη Προσαύξηση 6,96% και τρόπος επιβολής
Τον Αύγουστο του 2011 η ΡΑΕΚ ενέκρινε
αύξηση 6.96% σε όλους τους λογαριασμούς
ώστε να μπορεί η ΑΗΚ να ανακτά “το πρόσθετο κόστος που υποχρεώθηκε να επωμιστεί
μετά το συμβάν της 11ης Ιουλίου 2011 στο
Μαρί, …”. Προφανώς όμως η έκτακτη προσαύξηση στόχευε και στη διατήρηση των κερδών της Αρχής, όπως ήταν προϋπολογισμένα
(για το 2010 ξεπερνούσαν τα €100 εκ). Εδώ
τίθεται και ένα άλλο σοβαρό θέμα το οποίο
πρέπει να διευκρινιστεί, στο κατά πόσο η ΑΗΚ
ήταν ασφαλισμένη (περιλ. consequential
loss) και έχει ήδη αρχίσει να εισπράττει από

αναδιάρθρωσης των διατιμήσεων.
Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει την ανάγκη
ριζικής επανεξέτασης των διατιμήσεων, είναι
και το συγκριτικό κόστος οικιακών και εμποροβιομηχανικών καταναλωτών (Πίνακας 1).
Ενώ σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία,
Σουηδία, Λουξεμβούργο) το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς καταναλωτές είναι στο 60 έως 65% του κόστους για
οικιακούς καταναλωτές, στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 93%, δηλ. ελάχιστη
είναι η διαφορά στο κόστος για βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές.

τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπρόσθετα θα
πρέπει να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι
το κράτος έχει αναλάβει να καλύψει τα έξοδα
από την χρήση εφεδρικών ενοικιαζόμενων
γεννητριών. Με βάση τα πιο πάνω, εύλογα
πλέον τίθεται το ερώτημα εάν δικαιολογείται
η έκτακτη προσαύξηση.
Ανεξάρτητα από την ορθότητα της απόφασης αυτής (μόνο σε μια μονοπωλιακή αγορά
μπορεί να γίνει αυτό — σε μια ανταγωνιστική αγορά θα ήταν αδιανόητο) ο τρόπος επιβολής της αύξησης αυτής την καθιστά πολύ
πιο μεγάλη από το 6,96%. Θα πρέπει επίσης
να σημειωθεί ότι η έκτακτη προσαύξηση επιβάλλεται πάνω στο τελικό λογαριασμό όπως
διαμορφώνεται, πριν την επιβολή ΦΠΑ. Με
άλλα λόγια, η προσαύξηση επιβάλλεται όχι
μόνον πάνω στη βασική χρέωση της διατίμησης αλλά και πάνω στο επιπρόσθετο ποσό
που επιβάλλεται ως αναπροσαρμογή καυσίμων. Εδώ υπεισέρχονται δύο παραδοξότητες. Πρώτο ότι η προσαύξηση του 6.96%
επιβάλλεται σε ολόκληρο το λογαριασμό
(συμπεριλαμβανομένης και της αναπροσαρμογής καύσιμων) και μετά υπόκειται και σε
ΦΠΆ. ∆εύτερο , η έκτακτη προσαύξηση επιβάλλεται και στη ρήτρα καυσίμων, η οποία
όπως έχει σχεδιαστεί, ήδη αναπροσαρμόζει
το κόστος καυσίμων.
Με τον τρόπο λοιπόν που επιβάλλεται, η
έκτακτη προσαύξηση δεν είναι 6,96%, αλλά
το ύψος της αυξάνεται σε 11,08% στο συγκεκριμένο παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε
για τη διατίμηση 66, σε 10,93% για τη διατίμηση 73 και σε 9.97% για τη διατίμηση 61.
Αν η έκτακτη προσαύξηση επιβάλλεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναπροσαρμογή καυσίμων, ο ολικός λογαριασμός για τις
παραπάνω διατιμήσεις μειώνεται κατά 2%.
Έχουμε την άποψη ότι η συνέχιση του μέτρου
της προσαύξησης δεν συνάδει με το άρθρο
42 (Μέτρα ∆ιασφάλισης, 2η παράγραφος)
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72 όπου «τα
μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να προκαλούν
παρά ελάχιστη διαταραχή στη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, ούτε επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τα απολύτως απαραίτητα όρια
για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που ανέκυψαν».
1.2 Κερδοφορία ΑΗΚ 2011-2012
Η κερδοφορία ενός οργανισμού είναι
ένα υγιές φαινόμενο καθώς αναδεικνύει την
ευρωστία του και δίνει τη δυνατότητα να
προχωρεί σε μελλοντικές επενδύσεις και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς.
Η ΑΗΚ προβλέπει στους υπολογισμούς της
κέρδος 8% στην παραγωγή και 6% στο δί-

κτυο.
Είναι όμως δικαιολογημένο σε μια χρονιά
τέτοιας κρίσης, τόσο οικονομικής όσο και γεγονότων, να επιμένει στην επίτευξη κερδών;
Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξουν κέρδη
για το 2011-2012 τότε θα πρέπει να εξετασθεί
σοβαρά η ανακατανομή των κερδών πίσω
στους καταναλωτές.
1.3 Τρόπος επιβολής ΦΠΑ
Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον τρόπο επιβολής της έκτακτης προσαύξησης,
ισχύουν και για την επιβολή του ΦΠΑ. Επιβαλλόμενος ο ΦΠΑ πάνω στο τελικό λογαριασμό, σημαίνει ότι επιβάλλεται πρόσθετος
φόρος τόσο λόγω της αναπροσαρμογής καυσίμων όσο και λόγω της έκτακτης προσαύξησης (που και αυτή είναι αυξημένη όπως
επεξηγήθηκε παραπάνω).
Αν ο ΦΠΑ επιβαλλόταν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναπροσαρμογή καυσίμων και
η έκτακτη προσαύξηση, ο ολικός λογαριασμός για τις παραπάνω διατιμήσεις μειώνεται
περαιτέρω κατά 4% έως 5%, οπότε η συνολική μείωση ανέρχεται σε 6% έως7%, ένα
ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχονται
όλοι ανεξαίρετα οι πελάτες της ΑΗΚ.
2. Βραχυπρόθεσμα μέτρα
2.1 Αναδιάρθρωση ∆ιατιμήσεων
Μεταξύ των χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν τις διατιμήσεις περιλαμβάνονται η κοστοστρέφεια (κάθε καταναλωτής να
πληρώνει το κόστος που προκαλεί), η αποφυγή διεπιδοτήσεων μεταξύ καταναλωτών,
η διαφάνεια κλπ. Τα τελευταία χρόνια έγιναν
κάποιες προσπάθειες για επίτευξη των παραπάνω στόχων (π.χ εισαγωγή νέων διατιμήσεων 66 και 76 για μεγάλους εμπορικούς και
μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές). Φαίνεται ωστόσο ότι εξακολουθεί να υπάρχει θέμα επανεξέτασης των διατιμήσεων.
Η ίδια η ΡΑΕΚ, για το θέμα “Νέες ∆ιατιμήσεις ΑΗΚ” αναφέρει στην ετήσια Έκθεσή της
για το 2005 ότι “αναμένεται έγκριση το 2006”,
στην ετήσια Έκθεσή της για το 2006 ότι “αναμένεται έγκριση το 2007”, στην ετήσια Έκθεσή της για το 2007 ότι “αναμένεται έγκριση το
2008” και στην ετήσια Έκθεσή της για το 2008
ότι “αναμένεται έγκριση το 2009.” Έκτοτε, δεν
γίνεται καμιά αναφορά στο θέμα ούτε και αν
ο στόχος επετεύχθει.
Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε θετικά βήματα και να έγιναν προς την κατεύθυνση διόρθωσης των διατιμήσεων, ίσως και να
έχουν πάλιν ανατραπεί με τη μετέπειτα επιβολή ποσοστιαίων αυξήσεων αντί πραγματικής

2.2 Χρέωση για Μέγιστη Ζήτηση/ Μελέτη
καμπύλης φορτίου
Οι διατιμήσεις περιλαμβάνουν χρεώσεις
για μέγιστη ζήτηση, σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές όπου η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών τους υπερβαίνει
τα 70kVA. Η πρόνοια αυτή εισήχθη με το σκεπτικό ότι είναι οι πιο πάνω καταναλωτές που
προκαλούν τη μέγιστη ζήτηση στο σύστημα
παραγωγής, η οποία έχει και αυξημένο κόστος και ως εκ τούτου κατέστη αναγκαία η
χρέωση για μέγιστη ζήτηση. Το παραπάνω
σκεπτικό ίσως να ήταν σωστό σε προηγούμενες δεκαετίες, όταν η χρήση κλιματιστικών από οικιακούς καταναλωτές και μικρούς
εμπορικούς καταναλωτές (γραφεία, μικρά
καταστήματα, καφενεία κλπ) ήταν περιορισμένη. Το συνημμένο Γράφημα 1 είναι ενδεικτικό (επιλέγηκε τυχαία).
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει να
αυξάνεται στις 06.00 και συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τις 11.00, δηλ. πολύ πέραν της ώρας
έναρξης της εργασίας των βιομηχανικών και
μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων. Η ζήτηση
παραμένει σταθερή μέχρι τις 17.00 και μόνον
τότε αρχίζει να μειώνεται δηλ. παραμένει στα
ίδια επίπεδα και μετά τη διακοπή της εργασίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
2.3 Άλλες ρυθμίσεις/ Τρόποι εξοικονόμησης κόστους ενέργειας από τις επιχειρήσεις
(βραχυπρόθεσμα)
Αυτοπαραγωγή, net metering και peak
shaving
Ένας τρόπος για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις είναι η
αυτοπαραγωγή, με την αξιοποίηση δικών
τους γεννητριών και ΑΠΕ. Ήδη υπάρχει πρόνοια με αυτοπαραγωγή όσον αφορά τις ΑΠΕ
αλλά και βιομάζα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν
στον διαχειριστή συστήματος να δίνει προτεραιότητα όταν κατανέμει τα φορτία στις
εγκαταστάσεις παραγωγής που παράγουν
συνδυασμένη θερμότητα και ηλεκτρισμό
(Άρθρο 15, Παράγραφος 3, οδηγία 2009/72/
ΕΚ). Με την αυτοπαραγωγή οι επιχειρήσεις θα
μπορούν να εξοικονομήσουν ένα σημαντικό
κόστος, ιδιαίτερα εάν τους επιτραπεί να εισάγουν φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε καθορισμένες και ελεγχόμενες ποσότητες.
Πρόσθετα με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υιοθετήσουν την μέθοδο του peak shaving για
αντιμετώπιση του προβλήματος της μέγιστης
ζήτησης. Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή προβλέπει στην χρήση ιδίων τρόπων παραγωγής
(είτε με γεννήτριες ή ΑΠΕ) ώστε η κατανάλωση της κάθε μονάδας/υποστατικού για να
μην ξεπερνά το καθορισμένο φορτίο.
Θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση
που να επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου αυ-
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τού. Ως εκ τούτου επιβάλλεται όπως δίδεται η
δυνατότητα από την ΡΑΕΚ οι επιχειρήσεις να
συγχρονίζουν τις ηλεκτρογεννήτριες τους με
δίκτυο της ΑΗΚ. Τέλος με την αυτοπαραγωγή
θα μπορεί να εφαρμοστεί η πολιτική του net
metering, που επιτρέπει στο περίσσευμα από
την αυτοπαραγωγή να επιστρέφεται στο σύστημα και να γίνεται κάποιου είδους πιστωτική ρύθμιση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος.
3. Μεσοπρόθεσμα Μέτρα
3.1 Φυσικό Αέριο
Είναι προσδοκία όλων ότι με τη χρήση φυσικού αερίου το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού θα μειωθεί σημαντικά. Μέχρι σήμερα,
όμως, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ως προς το
πότε αυτό μπορεί να γίνει δυνατόν.
Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στη προώθηση
και υλοποίηση της υποδομής που απαιτείται
για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στον
τόπο μας. Επιβάλλεται να γίνει ο αναγκαίος
προγραμματισμός το συντομότερο δυνατόν,
και αν οι οριστικές λύσεις για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην
κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη θα
καθυστερήσουν, τότε να εξετασθούν και ενδιάμεσες λύσεις (οφείλουμε να εξετάζουμε
και τις ενέργειες άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα του Ισραήλ).
Ο προσδιορισμός της αγοράς φυσικού αερίου ως αναδυόμενη με τις σχετικές προστασίες, μπορεί να συμβάλει στη συνέχιση του
αποκλεισμού νέων παραγωγών (και διατήρηση στην ουσία του μονοπωλιακού καθεστώτος της ΑΗΚ) καθώς είναι αποθαρρυντικό
για παραγωγούς που πιθανόν να ενδιαφέρονται να εισάγουν φυσικό αέριο από μόνοι
τους ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί.
3.2 Ανταγωνισμός
Η σχετική νομοθεσία επιτρέπει την έλευση και άλλων παικτών πέραν της ΑΗΚ στην
παραγωγή ηλεκτρισμού. Κατά καιρούς δόθηκαν από την ΡΑΕΚ εγκρίσεις και άδειες για
τη δημιουργία ηλεκτροπαραγωγών σταθμών
από τον ιδιωτικό τομέα, καμιά από τις οποίες,
όμως, δεν έχει υλοποιηθεί. ∆εν είναι αρκετό
να λέγεται ότι η αγορά είναι ελεύθερη επομένως οποιοσδήποτε μπορεί να μπει σ’ αυτή. Θα πρέπει να διερευνηθούν επισταμένα
οι λόγοι για την απροθυμία ιδιωτών να επενδύσουν στον τομέα αυτό. Ίσως υπάρχουν
εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδηθούν

ή αντικίνητρα τα οποία να απαλειφθούν. Για
παράδειγμα, είναι δυνατόν το υφιστάμενο
συγκριτικά μεγάλο μέγεθος της ΑΗΚ και το
ντε-φάκτο μονοπωλιακό καθεστώς, που κατέχει, να είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει επενδύσεις από άλλους στον τομέα; Αν
έτσι έχουν τα πράγματα τότε θα πρέπει να
διερευνηθεί το ενδεχόμενο η ΑΗΚ να πωλήσει μέρος των εγκαταστάσεών της. Πιο κάτω
παρατίθενται διάφορα θέματα που αφορούν
τον ανταγωνισμό στην προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
3.2.1 Ανάγκη ∆ιευκόλυνσης του ανταγωνισμού στην προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
α. Ρυθμιστικό πλαίσιο
Το υφιστάμενο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
προβλέπει όπως ο προμηθευτής και ο παραγωγός είναι το ίδιο πρόσωπο (Ν. 122 (Ι)/2003,
Άρθρο 34 (2)) γεγονός που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και είναι αποθαρρυντικό
στην εισαγωγή ανταγωνιστών στον τομέα της
ενέργειας (με εξαίρεση τις ΑΠΕ όπου έχουν γίνει διαφορετικές ρυθμίσεις). Το άρθρο 34(2)
πρέπει να καταργηθεί καθώς έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της χονδρικής αγοράς
(βλέπε σημείο γ πιο κάτω).
Η ανάγκη για διευκόλυνση του ανταγωνισμού στην προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι επιβεβλημένη. ∆εν είναι
άσχετη η αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο
προκειμένου να συμμορφωθεί με δύο Ευρωπαϊκές οδηγίες, για εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Με βάση
το Άρθρο 36 (παράγραφο ε) της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/72/ΕΚ οι ρυθμιστικές Αρχές λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα, μεταξύ
άλλων για διευκόλυνση της πρόσβασης στο
δίκτυο νέου παραγωγικού δυναμικού, ιδίως
μέσω της άρσης των εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πρόσβαση νέων
φορέων. Για την προαγωγή του ουσιαστικού
ανταγωνισμού γίνεται αναφορά σε πολλά άλλα άρθρα της σχετικής οδηγίας. Σχετική αναφορά γίνεται και στην εθνική νομοθεσία , στο
άρθρο 24 (1)(α) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος Νόμος του 2003
(Ν. 122 (Ι)2003). Σε αντίθεση με την ενέργεια, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπήρξε άνοιγμα της αγοράς και έφερε πρόσθετους
ανταγωνιστές και μείωση των τιμών.
Το επιχείρημα της ΑΗΚ ότι δεν υπάρχει
ανταγωνισμός στο τομέα της ενέργειας για-

τί δεν είναι συμφέρουσα η αγορά δεν ευσταθεί καθώς η αγορά ενέργειας εξακολουθεί να
λειτουργεί με αγκυλώσεις και περιορισμούς.
Μόνο όταν είναι πλήρως φιλελευθεροποιημένη θα διαφανεί κατά πόσο είναι συμφέρουσα ή όχι η αγορά ενέργειας.
Ίσως θα πρέπει να προβληματίσει η απουσία ανταγωνισμού και το γεγονός ότι η αγορά
δεν είναι προσπελάσιμη σε όλους τους προμηθευτές και πολύ πιθανόν να υπάρξουν νέες καταγγελίες από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά
Σώματα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• • Το νομοθετικό πλαίσιο ίσως θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ώστε η ΑΗΚ να λειτουργεί ως
αποκλειστικός/μοναδικός αγοραστής (single
buyer) όπως γίνεται για τις ΑΠΕ, και ανάλογα
θα αγοράζει με την πιο συμφέρουσα τιμή από
τους διάφορους παραγωγούς/προμηθευτές.
• • θα πρέπει να γίνει πλήρης διαχωρισμός των
διαφόρων λειτουργιών της ΑΗΚ. Όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία (άρθρο
63 του Ν. 122 (Ι)/2003) αλλά και από το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ πρέπει να
υπάρχει διαχωρισμός της ιδιοκτησίας συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Η αυτονομία και διαμερισμός
των διάφορων εμπλεκομένων και η αποφυγή
είτε άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή δικαιώματος μεταξύ τους, είναι πολύ ξεκάθαρη στην
Ευρωπαϊκή οδηγία. Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από το άρθρο 9, (παράγραφο 1) αίρονται
μετά την 3η Μαρτίου 2013 όταν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν αποτελούν
μέρος κάθε ολοκληρωμένης επιχείρησης.
• Θα πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητος ρόλος
διαχειριστή συστήματος διανομής, όπως προβλέπεται από την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία
( Κεφ. VI, άρθρο 24 και 25) , εναλλακτικά να
αναληφθεί ο ρόλος αυτός από κάποιους άλλους υφιστάμενους φορείς.
β. Επέκταση του συστήματος παραγωγής
με την προκήρυξη προσφορών
Λόγω των ψηλών δαπανών αλλά και χρεών (πέραν των Ευρώ 700 εκ.) δεν θα πρέπει
να αφεθεί η ΑΗΚ να προχωρήσει στην επόμενη τουλάχιστον φάση για την επέκταση/
αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής. Η
οποιαδήποτε απόπειρα από πλευράς ΑΗΚ
να αυξήσει τη δυναμικότητα του συστήματος
παραγωγής, με τη σημερινή της οικονομική
κατάσταση θα γίνει οπωσδήποτε με επιπρόσθετο δανεισμό ο οποίος θα προστεθεί στα
ήδη ψηλά χρέη της.
Στην περίπτωση που η ΑΗΚ δεν θα ενεργεί ως αποκλειστικός αγοραστής τότε η ΡΑΕΚ θα πρέπει να προχωρήσει με προκηρύξεις
στον ιδιωτικό τομέα για την προμήθεια των
πρόσθετων 100 MW ή 200 MW που μπορεί
να χρειάζεται η Κύπρος για τα επόμενα χρόνια και να αγοράζει η ΑΗΚ από αυτούς για
τουλάχιστον 5 χρόνια ώστε να μπορέσουν οι
νέοι παραγωγοί να δημιουργήσουν επαρκές
χαρτοφυλάκιο πελατών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί
να γίνει αυτό είναι η αλλαγή του ρυθμιστικού
πλαισίου.
Μια τέτοια προοπτική δύναται μέσα από
το άρθρο 8 (υποβολή προσφορών για τη δημιουργία νέου δυναμικού) της σχετικής οδηγίας 2009/72/EΚ αναφορικά με τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
γ. Χονδρική Αγορά
Στη διευκόλυνση του ανταγωνισμού θα
συμβάλει και η δημιουργία χονδρικής αγοράς, όπου πελάτης χονδρικής θεωρείται
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει
ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη μεταπώληση
της εντός ή εκτός του συστήματος όπου είναι
εγκατεστημένο. Σχετική αναφορά για χονδρικούς πελάτες γίνεται και στην Ευρωπαϊκή
οδηγία 2009/72/EΚ.
3.2.2 Κοστοστρέφεια ΑΗΚ/ εξοικονομήσεις
Στο παρόν στάδιο η ΑΗΚ εργοδοτεί πέραν
των 2,500 ατόμων. Με βάση το σημερινό σύστημα λειτουργία της μπορεί να προβεί σε
σημαντικές περικοπές κόστους.
Για να υπάρξει ουσιαστική μείωση του
κόστους λειτουργίας πρέπει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και
να υιοθετήσει περισσότερο τις εξωτερικές
υπεργολαβίες (outsourcing). Με τις σωστές
προδιαγραφές και πλαίσιο για υπεργολαβίες είναι βέβαιο ότι η ΑΗΚ θα μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό κόστος ιδιαίτερα όσον
αφορά το δίκτυο.
3.3 Άλλες ρυθμίσεις/ Τρόποι εξοικονόμησης κόστους ενέργειας από τις επιχειρήσεις
(μεσοπρόθεσμα)
α. Κλειστά συστήματα διανομής και εικονική πίστωση ισχύος
Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2009/72/EΚ της 13ης Ιουλίου 2009 να κατατάσσει το σύστημα ως «κλειστό σύστημα διανομής». Βάσει του άρθρου 28 (παράγραφος 2
(α)), τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν
τη δυνατότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να εξαιρούν τον φορέα εκμετάλλευσης
ενός κλειστούς συστήματος διανομής από τις
υποχρεώσεις του άρθρου 25 (παράγραφος
5) σε σχέση με την προμήθεια της ενέργειας
που χρησιμοποιεί για να καλύπτει απώλειες
ενέργειας και τη διατήρηση εφεδρικού δυναμικού στο σύστημά τους.
Με βάση αυτό το άρθρο δύνανται να καθοριστούν ως «κλειστά συστήματα διανομής» οι Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές, όπου
οι εγκατεστημένες εκεί επιχειρήσεις έχουν
κατά πλειοψηφία εφεδρικά συστήματα παραγωγής. Πρόσθετα οι εφεδρικές μονάδες
βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών
δύνανται να λειτουργήσουν ως εφεδρεία στο
σύστημα και θα πρέπει να απαλλάσσονται
από το τέλος εφεδρείας. Αυτή η διευθέτηση
επιτρέπει την προώθηση ειδικών χαμηλότερων διατιμήσεων για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε Βιομηχανικές Ζώνες
/ Περιοχές. Τόσο η αυτοπαραγωγή, όσο και οι
εφεδρικές γεννήτριες τις οποίες έχουν εγκαταστήσει οι επιχειρήσεις καθώς και τα «κλειστά
συστήματα διανομής» εξυπηρετούν έμμεσα το εθνικό δίκτυο παραγωγής με ότι αυτό συνεπάγεται ως οικονομικό όφελος για
τα συστήματα παραγωγής και διανομής. Ως
εκ τούτου θα πρέπει να εξεταστεί δυνατότητα παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις υπό
μορφή Εικονικής Πιστωτικής Ισχύος (Virtual
Capacity Credit) ως κίνητρο για να διατηρούν το πρόσθετο/εφεδρικό δυναμικό παραγωγής.
β. Πολλαπλοί Προμηθευτές
Βάση του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής
οδηγίας 2009/72/EΚ οι μεγάλοι μη οικιστικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν
σύμβαση με περισσότερους του ενός προμηθευτή ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους προμηθευτές με τις πιο συμφέρουσες τιμές.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Επιχειρηματική διάλεξη με θέμα Asian Markets: India - Case Study
O Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας, ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με την
Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας διοργάνωσαν την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012,
διάλεξη με θέμα Asian Markets: India Case Study στο πολιτιστικό κέντρο της
Λαϊκής Τράπεζας στην Λευκωσία, με
ομιλητές τους Ύπατους Αρμοστές της
Κύπρου στην Ινδία κα Μαρία Μιχαήλ και της Ινδίας στην Κύπρο κ. Ashak
Koumar.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγιναν
παρουσιάσεις από τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου κ. Μάριο Ανδρέου της
PWC, τον κ. Paul Mallis της Deloitte
και τον κ. Ανδρέα Αθηνοδώρου της
Aspen Trust που κάλυψαν θετικές
αλλά και κάποιες αρνητικές πτυχές
στην οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας. Παρουσιάστηκαν
επίσης οι ενέργειες που γίνονται ή
που θα πρέπει να γίνουν άμεσα στο
θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης

Από τον
Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο Κύπρου Ινδίας και την Ύπατη
Αρμοστεία της Ινδίας
στην Κύπρο
της Συμφωνίας Αποφυγής ∆ιπλής
Φορολόγησης μεταξύ των δύο χωρών, που θα καταστήσει την Κύπρο
σε ένα από τους πιο ουσιαστικούς
συνεργάτες στον κατάλογο των (FDI)
Federal Direct Investments. Μέχρι
το τέλος του 2011 η Κύπρος κατείχε
την 7η θέση παγκοσμίως στις επεν-

δύσεις στην Ινδία.
Ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας αναφέρθηκε και στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Κύπρου και
Ινδίας στους τομείς της τεχνολογίας
και της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων που ανακαλύφθηκαν στην
Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης και στις

τεράστιες ανάγκες που αναμένεται ότι
θα παρουσιάσει η Ινδία για εισαγωγή
υδρογοναθράκων μέχρι το 2020.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας
Πηλείδης, και ο προηγούμενος Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Μάνθος Μαυρομμάτης. Τη διάλεξη παρακολύθησαν
επίσημοι και μεγάλος αριθμός Κυπρίων και ξένων επιχειρηματιών. Την εκδήλωση στήριξε η Λαική Τράπεζα.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικολογικής Καινοτομίας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα οικολογικής καινοτομίας. Η πρόσκληση αφορά προϊόντα, τεχνικές και υπηρεσίες οικολογικής
καινοτομίας καθώς και διαδικασίες που στοχεύουν στην πρόληψη
και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συμβάλλουν στη
βέλτιστη χρήση των πόρων.
Οι ακόλουθοι τομείς έχουν κριθεί ως προτεραιότητα:
Ανακύκλωση υλικών
Νερό
Βιώσιμα δομικά υλικά
Πράσινη επιχειρηματικότητα

Τομέας τροφίμων και ποτών
Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει πράσινα προϊόντα και διαδικασίες ή
υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο
50% του κόστους κάθε έργου και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 34,800,000 ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/
environment/eco-innovation ή στον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. ∆ημήτρη Κουτρουκίδη στο τηλ. 22-408913.

Υποβολή αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2011
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό,
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2011. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών
Προϊόντων καθώς και Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθορισθεί η 31η
Ιουλίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους κανονισμούς και
κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών και έντυπα αιτήσεων από το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τηλ.: 22-867331), από
το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Τηλ.: 22-889800) ή
τα κατά τόπους γραφεία τους.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο τομέας των Υπηρεσιών καλύπτει τους πιο κάτω υποτομείς:
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ∆ιαχείριση Πλοίων, Ναυτιλιακές μεταφορές,
Αεροπορικές Μεταφορές, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, Χρηματοπιστωτικοί Oργανισμοί, Κτηματομεσιτικά Γραφεία, Πληροφορική, Νομικές υπηρεσίες, Λογιστικές Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες, Έρευνα Αγοράς, Επιχειρηματικές
και ∆ιαχειριστικές Συμβουλές, Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική, Εκπαίδευση, και Οικοδομικός Τομέας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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μικρά
Καταργήθηκε το Σχέδιο
Ενίσχυσης de Minimis για
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
ότι το Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης
με βάση τον κανόνα «de Minimis» για
∆ιερεύνηση Ξένων Αγορών καταργήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 490/2012 και
ημερ. 2 Μαΐου 2012. Το Σχέδιο αυτό
έχει πλέον εκπληρώσει το σκοπό για
τον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και ως
εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η κατάργησή του. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο τηλέφωνο 22867134 ή
στην Ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy/ts

Δυνατότητα τροποποίησης
όρων τεχνικών προτύπων
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
98/34/ΕΚ που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων,
οι Κύπριοι επιχειρηματίες μπορούν
αφού μελετήσουν τις γνωστοποιήσεις
από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC,
που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων, να προβούν στα πιο κάτω:
α) να ζητήσουν όπως λάβουν ηλεκτρονικά ολόκληρο το κείμενο του
προσχεδίου εθνικού προτύπου,
εάν αυτό είναι διαθέσιμο,
β) να συμμετάσχουν στις συναντήσεις της τεχνικής επιτροπής του
Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που ετοιμάζει το προσχέδιο
προτύπου και
γ) να υποβάλουν εισήγηση στον CYS,
να αρχίσει τυποποιητική εργασία
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με
το θέμα της γνωστοποίησης, εάν
φυσικά πιστεύουν ότι το εν λόγο
εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει την
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων ή
την κυπριακή βιομηχανία και οικονομία.
Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις
πρέπει να υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Σε
περίπτωση που δεν σταλούν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ο CYS δε θα
φέρει ένσταση στην προώθηση των
υπό αναφορά εθνικών προτύπων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Μαριλένα Νικολάου, Λειτουργό ∆ιοίκησης και ∆ιεθνών
Σχέσεων του Κυπριακού Οργανισμού
Τυποποίησης (CYS), τηλ: 22 411439,
Φαξ. 22 411511 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: m.nicolaou@cys.org.cy
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Ποια είναι τα 10 πιο δυσλειτουργικά σημεία στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;
Οι κανονισμοί είναι απαραίτητο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής. Προστατεύουν τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στην
ΕΕ χρειάζεται έναν ελάχιστο αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων για να
λειτουργήσει. Ωστόσο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να επιφέρουν κόστος στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη
και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε πριν από μερικά χρόνια την πολιτική: "Think Small First" (Σκέψου Πρώτα τους Μικρούς) στη διαδικασία χάραξης πολιτικών: οι κανόνες και οι πολιτικές που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η μείωση της γραφειοκρατίας και η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις
ώστε να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις βασικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι περισσότερο από ποτέ υψίστης
προτεραιότητας, το οποίο και συζητήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Barroso,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειές της να στηρίξει
το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη. "Συγκεκριμένα ο κ. Barroso λέει "Αναλαμβάνουμε δράση για να ελαχιστοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ, ιδίως για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις, καθώς και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ στο
να σχεδιάσουν τη νομοθεσία και να αξιολογήσουν την πρόοδο μείωσης του διοικητικού φόρτου". Ως μέρος των μέτρων αυτών, η Επιτροπή πραγματοποιεί έλεγχο της κοινοτικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ, προκειμένου να εντοπιστούν οι νομοθετικές πράξεις,
στις οποίες υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση του φόρ-

του για τις ΜΜΕ, και ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή χρειάζεται τη βοήθεια των ΜΜΕ για τον προσδιορισμό εκείνων
των σημείων στη νομοθεσία, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Χρειαζόμαστε τη γνώση, την εμπειρία και τη συμβολή των ΜΜΕ να
εντοπίσουμε τα TOP-10 πιο δυσλειτουργικά σημεία στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πολύτιμη ανατροφοδότησή σας με πληροφορίες
(feedback) θα βοηθήσει να γίνουν εστιασμένες και εξατομικευμένες
τροποποιήσεις σε αυτές τις Ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιούν την υποστήριξη
και την τεχνογνωσία του τοπικού τους Κέντρου του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου Enterprise Europe Network ώστε να προσδιορίσουν
σωστά τις σχετικές νομοθετικές πράξεις.
Ως εκ τούτου επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν
στη διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο
που τους στάληκε ήδη και να το αποστείλουν στο ΚΕΒΕ / Ευρωπαϊκό
Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, υπόψη κ. Μιχάλη Πρωτοπαπά, τηλ. 22889748, e-mail: protopapas@ccci.org.cy.

Ομιλία προέδρου ΚΕΒΕ στην Αθήνα

Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει
ξένες επενδύσεις και επιχειρήσεις
Η Ελλάδα διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για
να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, όμως χρειάζεται να προχωρήσει σε σοβαρές τομές στο οικονομικό, νομικό και φορολογικό της σύστημα.
Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης μιλώντας με την ιδιότητα του Προέδρου των Βαλκανικών Επιμελητηρίων στο Οικονομικό Συμπόσιο «Ώρα
για επενδύσεις στην Ελλάδα» που έγινε με
επιτυχία στις 29 Ιουνίου στην Aθήνα.
Συνεχίζοντας ο κ. Πηλείδης είπε
τα εξής:
Mετά το σχηματισμό κυβέρνησης και την αναμενόμενη
επαναφορά της ηρεμίας στο πολιτικό σκηνικό, η προσοχή όλων
πρέπει να εστιαστεί στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στις
επενδύσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλλουν τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της χώρας, αλλά και οι
προτεραιότητες για να εξέλθει η Ελλάδα από την ύφεση, να δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο οικονομικός οργανισμός της χώρας. Εμείς, ως Επιμελητήρια πιστεύουμε ότι η Ελλάδα με τα πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της (γεωγραφική θέση, φυσικές ομορφιές,
νησιωτική διακλάδωση, πλούσια ιστορία και πολιτισμός,
μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακή φιλοξενία, σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες, και πολλά άλλα),
έχει τεράστιες δυνατότητες για να προσελκύσει επενδυτές

διαφορετικών ενδιαφερόντων. Είναι σε θέση να ελκύσει
επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες οι οποίοι αναζητούν ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών τους, όπως είναι η απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας ή άλλης, η διαμονή σε μια
ευρωπαϊκή χώρα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποτελεί γεωγραφικό σταυροδρόμι, η απόκτηση επιχειρηματικής
έδρας σε μια γωνιά της νότιας Ευρώπης που συνορεύει με αναδυόμενες αγορές, η ανάληψη επιχειρηματικής δράσης σε μια χώρα
με εύκολες προσβάσεις μετακίνησης
και στις τέσσερις άκρες του ορίζοντα,
κλπ. Η Ελλάδα, λοιπόν, μπορεί να
αποτελέσει πόλο έλξης για επενδύσεις, διότι έχει τα φυσικά, γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά
εκείνα που μπορούν να πείσουν
κάθε ξένο να τη δει ως έδρα του, είτε για διαμονή, είτε για τουρισμό, είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα.
Και ενώ η χώρα διαθέτει αυτό το μοναδικό και αξιοζήλευτο μείγμα συγκριτικών πλεονεκτημάτων παρουσιάζει υστέρηση
σε ξένες επενδύσεις και προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.
Αυτό το μειονέκτημα πιστεύουμε ότι οφείλεται σε πολλούς υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους που έχουν
να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες του οικονομικού, φορολογικού και νομικού συστήματος της χώρας καθώς και στον
τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση της Ελλάδας.
Σήμερα, το ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για να κινη

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

13

Φορολογικές ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν
στα πλαίσια εισηγήσεων του KEBE για ανάπτυξη
Σε σημαντικό βαθμό ικανοποιήθηκαν έντονα αιτήματα
του KEBE με την έγκριση από τη Βουλή Φορολογικών Ελαφρύνσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
προβούν σε βελτιώσεις και αναπτύξεις των δραστηριοτήτων τους.
Τα μέτρα που εγκρίθηκαν με τροποποιήσεις της σχετικής
νομοθεσίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Σημαντικές αυξήσεις στις αποσβέσεις μηχανημάτων
και εγκαταστάσεων που θα αποκτηθούν κατά την διάρκεια των ετών 2012, 2013, 2014.
• Τροποποίηση του Νόμου Περί Φόρου Εισοδήματος η
οποία παρέχει μεταξύ άλλων σημαντικές απαλλαγές
από τη φορολόγηση του εισοδήματος που σχετίζεται
με πνευματική ιδιοκτησία. Με την τροποποίηση εφαρμόζονται σημαντικές εξαιρέσεις από πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας όπως για δαπάνη κεφαλαιουχικής
φύσης για απόκτηση ή ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Πρόνοια για επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 5% στην
απόκτηση και/ή κατασκευή κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής
στην Κύπρο κάθε προσώπου άνω των 18 που και δεν
έχει άλλη κατοικία στην Κύπρο.
Βασική πρόνοια των νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν
είναι ότι το κόστος απόκτησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και κτιρίων (μη συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών
μηχανοκίνητων οχημάτων) που αποκτούνται το 2012,
2013 και 2014 λογίζεται ως εκπιπτόμενο έξοδο για σκοπούς λογιζόμενης διανομής.
Πολλές από τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν ήταν πάγια
αιτήματα του KEBE και αποτελούν βήμα προς την ορθή
κατεύθυνση και συμβολή σε πορεία ανάπτυξης
Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει αριθμό
σημαντικών νομοσχεδίων
Νέα φορολογικά κίνητρα ψηφίστηκαν από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012.
Τα μέτρα αυτά δημιουργούν εξαιρετικές προοπτικές για
την Κύπρο ως ιδανικό προορισμό για την κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας όπως επίσης και ως βάση εταιρειών
με δραστηριότητες χρηματοδοτικής φύσεως. Καθιστούν
επίσης την Κύπρο ελκυστική για την εισαγωγή ιδιωτικών
αεροσκαφών στην EE όταν αυτά χρησιμοποιούνται για
επιχειρηματικές δραστηριότητες, και επιτρέπουν την απόκτηση νέας ιδιωτικής κατοικίας στο μειωμένο συντελεστή
ΦΠΑ του 5%.
Τα μέτρα
1. Αλλαγές στο Φόρο Εισοδήματος (έναρξη εφαρμογής
<ιπό το 2012)
(α) Φορολογικό καθεστώς για Πνευματική Ιδιοκτησία
Ο Νόμος Φόρου Εισοδήματος έχει τροποποιηθεί για να
παρέχει, μεταξύ άλλων, σημαντικές απαλλαγές από τη φορολόγηση του εισοδήματος που σχετίζεται με πνευματική ιδιοκτησία.
Συγκεκριμένα:
(ί) 8ο% οποιουδήποτε εισοδήματος το οποίο πραγματοποιείται από την πνευματική ιδιοκτησία που κατέχει εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου (έχοντας
αφαιρέσει άμεσα έξοδα) θα εξαιρείται του φόρου εισοδήματος
(ii) 80% των κερδών τα οποία πραγματοποιούνται από
πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου (έχοντας αφαιρέσει άμεσα
έξοδα) θα εξαιρείται του φόρου εισοδήματος
iii) ο ορισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει
όλα τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
προνομίων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.
(iv) κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως για την απόκτηση ή ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας θα εκπίπτεται

από το φορολογητέο εισόδημα και θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ του φορολογικού έτους στο οποίο αυτή
έγινε και των αμέσως επόμενων τεσσάρων ετών.
(β) Έκπτωση τόκων
Στη περίπτωση τόκων πληρωτέων για την απόκτηση ιοο% των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικής
εταιρείας αυτοί θα εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν
κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. ∆άνεια εισπρακτέα θεωρούνται ως στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην
επιχείρηση.
Στην περίπτωση όπου η θυγατρική εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, τότε ο τόκος πληρωτέος στη μητρική εταιρεία
περιορίζεται μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία.
Η πιο πάνω πρόνοια της νομοθεσίας θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η απόκτηση των μετοχών στη
θυγατρική εταιρεία λάβει χώρα από ι Ιανουαρίου 2012
και μετά. Μετοχές οι οποίες αποκτήθηκαν πριν την ι Ιανουαρίου 2012 και για τις οποίες περιοριζόταν τόκος για
επτά έτη, θα παραμείνουν κάτω από τους κανόνες των 7
ετών μετά τη ι Ιανουαρίου 2012.
(γ) Αρχές εμπορικών συναλλαγών
Οι αρχές εμπορικών συναλλαγών δεν εφαρμόζονται σε συναλλαγές μεταξύ μητρικής εταιρείας φορολογικού κατοίκου Κύπρου και της άμεσα 100%
εξαρτημένης θυγατρικής εταιρείας φορολογικού κατοίκου Κύπρου.
(δ) Συμψηφισμός κερδών συγκροτήματος
Στη περίπτωση όπου μία θυγατρική εταιρεία ιδρύεται
από τη μητρική της κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, η θυγατρική εταιρεία θα θεωρείται ως μέλος
του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το υπό αναφορά φορολογικό έτος για σκοπούς συμψηφισμού
κερδών.
(ε) Φορολογικές αποσβέσεις
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις τα οποία θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012, 2013 και 2014
θα δικαιούνται φορολογική απόσβεση με συντελεστή
20% (μη συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων και
εγκαταστάσεων τα οποία ήδη δικαιούνται μεγαλύτερο
συντελεστή φορολογικής απόσβεσης).
Στην περίπτωση βιομηχανικών και ξενοδοχειακών κτιρίων τα οποία αποκτώνται κατά τη διάρκεια των ετών 2012,
2013 και 2014, θα παραχωρείται φορολογική απόσβεση
με συντελεστή 7%.
(στ) Εγκεκριμένα Ταμεία
Συνεισφορές σε Ταμείο Συντάξεων ή Ταμείο Προνοίας ή
οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο θα εκπίπτονται
από το φορολογητέο εισόδημα ατόμου νοουμένου ότι το
συγκεκριμένο Ταμείο είναι εγκεκριμένο από τον Έφορο
Φόρου Εισοδήματος.
2. Αλλαγές στην Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα
(ΕΕΑ)
Πρόνοιες Λογιζόμενης ∆ιανομής
Το κόστος απόκτησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
κτιρίων (μη συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών μηχανοκινήτων οχημάτων) τα οποία αποκτούνται κατά τη διάρκεια
των ετών 2012, 2013 και 2014, θα λογίζεται ως εκπιπτόμενο έξοδο για σκοπούς λογιζόμενης διανομής.
3. Αλλαγές στο Φ.II.Λ
(α) Αλλαγές που αφορούν την καταβολή ΦΠΑ για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες για τη μεταφορά επιβατών με κόμιστρο
Η εισαγωγή αεροσκάφους από τόπο εκτός των Κρατών
Μελών το οποίο δεν θα χρησιμοποιείται από αεροπορική
εταιρεία που εκτελεί διεθνείς μεταφορές επιβατών με κόμιστρο, γίνεται χωρίς την ανάγκη καταβολής του ΦΠΑ κατά

την εισαγωγή. Αυτό εφαρμόζεται όταν ο εισαγωγέας είναι
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και πραγματοποιεί την εισαγωγή στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας. Το ΦΠΑ που αναλογεί στην εισαγωγή θα δηλώνεται απλώς στην δήλωση ΦΠΑ του υποκείμενου στο φόρο προσώπου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα
δημιουργείται οποιαδήποτε ταμειακή εκροή ως αποτέλεσμα της εισαγωγής του αεροσκάφους στην Κύπρο. Ο
Έφορος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση εγγύησης από τον εισαγωγέα. Το ποσό της εγγύησης δεν θα
υπερβαίνει το ποσό του ΦΠΑ που είναι επιβλητέο επί της
εισαγωγής του αεροσκάφους.
Σημειώνεται ότι η εισαγωγή αεροσκάφους που χρησιμοποιείται από αεροπορική εταιρεία που εκτελεί κυρίως διεθνείς μεταφορές επιβατών με κόμιστρο συνεχίζει να
υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.
(β) Επιβολή ΦΠΑ κατά την απόκτηση και/ή κατασκευή νέων κατοικιών για κύρια διαμονή
Με την παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 5% στην απόκτηση και/ή κατασκευή κατοικίας η
οποία χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής στην Κύπρο από δικαιούχο πρόσωπο.
∆ικαιούχο πρόσωπο είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που
πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) έχει συμπληρώσει το ι8° έτος της ηλικίας του κατά τη
στιγμή της υποβολής της αίτησης,
(ii) αποκτά την κατοικία για χρήση ως κύριο και μόνιμο
χώρο διαμονής στη ∆ημοκρατία,
(iii) δεν έχει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη ∆ημοκρατία,
την οποία έχει αποκτήσει με την
επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, και
(iv) σε περίπτωση που έχει λάβει οποιαδήποτε χορηγία
για την απόκτηση κατοικίας με βάση τον περί Ειδικής
Χορηγίας Νόμο, την έχει επιστρέψει όπως προνοούσαν οι διατάξεις του
προαναφερθέντος Νόμου.
Η σχετική τροποποίηση εφαρμόζεται από 1 Απριλίου
2012.
Με την παρούσα τροποποίηση η επιβολή ΦΠΑ σε συντελεστή 5% επεκτείνεται:
(α) σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(β) σε πρόσωπα που έχουν τον κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής τους εκτός Κύπρου όταν χρησιμοποιούν την
εν λόγω κατοικία στην Κύπρο για χώρο διαμονής τους
όταν αυτά βρίσκονται στην Κύπρο.
(γ) σε κατοικίες που ανεγείρονται σε κυβερνητική γη από
πρόσφυγα στον οποίο παραχωρείται άδεια χρήσης
κυβερνητικής γης και στην οποία έχει ανεγείρει την κατοικία με δικά του έξοδα (δ) σε κατοικία που ανεγείρεται σε κυβερνητικό οικόπεδο που παραχωρείται με
ενοικιαγοραπωλητήριο έγγραφο με ευνοϊκούς όρους
σε άπορη οικογένεια, και (ε) σε κατοικία που ανεγείρεται σε οικοδομήσιμη γη που σε ανήκει σε συγγενικό
πρόσωπο εκείνου που την ανεγείρει, μέχρι τέταρτου
βαθμού συγγένειας
Ο μειωμένος συντελεστής 5% ισχύει για τα πρώτα 200 τετραγωνικό μέτρα των κατοικιών συνολικού καλυμμένου
εμβαδού έως και 275 τετραγωνικών μέτρων. Στην περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών το επιτρεπόμενο καλυμμένο εμβαδόν αυξάνεται κατά 15 τετραγωνικά μέτρα για
κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τριών παιδιών. Ο μειωμένος συντελεστής στην παράδοση/κατασκευή της κατοικίας επιβάλλεται μόνο μετά τη λήψη βεβαιωμένου
αντίγραφου της αίτησης που υπέβαλε το δικαιούχο πρόσωπο στον Έφορο ΦΠΑ.
Η διαδικασία για την απόκτηση του βεβαιωμένου αντίγραφου από την Υπηρεσία ΦΠΑ και οι προϋποθέσεις για
επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση τερματισμού της χρήσης
της κατοικίας ως χώρος διαμονής παραμένουν οι ίδιες.
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Κάθε επιχείρηση που συναλλάσσεται με εταιρείες στο εξωτερικό μελετά προσεκτικά την πολιτικοοικονομική κατάσταση
της χώρας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται.
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Infocredit Group και την DnB, παρουσιάζει αποκλειστικά στα μέλη του την μηνιαία ενημέρωση της πολιτικοοικονομικής κατάστασης των χωρών, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής της Ασίας και της Αφρικής.
Η DnB είναι η μεγαλύτερη πηγή εμπορικών πληροφοριών για επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο. Βρίσκεται στην αγορά της
εμπορικής πληροφόρησης εδώ και 170 χρόνια, προσφέροντας στους συνεργάτες της άμεση πληροφόρηση για περισσότερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για κρίσιμες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ενδελεχή έρευνα για την κάθε χώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@
infocreditgroup.com ή στο τηλέφωνο 22398000.

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

Economic growth slows significantly.
Continuing problems in the oil sector affect growth prospects.
Despite some economic stabilisation, reforms are largely absent.
The economy is stable but growth has slowed to a crawl.
Depressed domestic and external demand weigh on economic activity.
Weak domestic and external demand weigh on the outlook.
Political risk increases as the ruling coalition dissolves.
Economic expansion continues but at a slower pace than in 2011.
The short-term outlook stabilises amid strong economic growth.
The economy is at risk of re-entering recession.
Real GDP growth is sustained while inflation decreases.
Declining gold production and prices are expected to affect the trade balance.
Economic activity continues at a moderate pace.
Quarterly economic growth figures surprise on the upside.
The commercial risk outlook improves amid higher bank lending.
The financial system is relatively well positioned to withstand the euro-zone debt crisis.
Populist measures threaten to derail fiscal consolidation.
The economic reforms promised by President Putin are to be implemented in a tougher economic environment.
The economy slows as political risk rises.
Weak economic growth undermines government fiscal plans.
The risk outlook continues to deteriorate due to the weak fiscal position and poor growth prospects.
Economic growth will remain significant but the Russian slowdown and declining cotton prices will ease its pace.
Economic growth is strong but major imbalances remain.
High frequency indicators show a significant slowdown in economic activity.
The country maintains strong growth momentum but economic and political challenges remain.

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

The economy is at risk of recession amid financial market stresses and euro-zone stagnation.
Indicators suggest the economy may have momentarily stabilised.
The weakening European economy continues to weigh on the outlook.
The government's plan for fiscal consolidation is overly optimistic.
The euro-zone crisis hits exports but domestic demand remains buoyant.
The new socialist government is torn between populist electoral promises and reassuring financial markets.
Economic and political anxieties keep the risk outlook under downward pressure.
D&B downgrades Greece's country risk rating amid mounting political and economic uncertainty.
The risk outlook remains stable despite a further rise in global financial market uncertainty.
Political risk increases amid growing uncertainty over the EU fiscal treaty referendum.
The outlook deteriorates amid record-low consumer confidence.
Following a sharp downturn in late 2011, the economy looks weaker.
Weak external and domestic demand weigh on the economic outlook.
D&B downgrades the Netherlands' country risk rating as a result of deepening political uncertainty.
The economy loses momentum as weak external demand hurts exports.
Despite some encouraging indications, fiscal consolidation continues to weigh on economic activity.
Banking sector problems lead to dangerously high risk premia for Spanish sovereign debt.
The authorities say they will veto EU legislation prohibiting tougher capital rules for banks.
The escalation of the euro-zone crisis threatens to derail the fragile recovery of the economy.
External imbalances continue to improve but remain a key vulnerability.
The country enters its first double-dip recession since the 1970s.
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Πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΚΕΒΕ και ΤΕΠΑΚ
Στην υπογραφή δύο πολύ σημαντικών πρωτοκόλλων
συνεργασίας προχώρησαν στις 7 Ιουνίου το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).
Η πρώτη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του ΚΕΒΕ και του ΤΕΠΑΚ προνοεί την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσα από την υλοποίηση αναπτυξιακών
προγραμμάτων, τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις-μέλη
του ΚΕΒΕ για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης και τη συνεργασία σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών.
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου του ΚΕΒΕ
κ. Φειδία Πηλείδη και του Αν. Γενικού Γραμματέα κ. Μάριου Τσιακκή. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου το πρωτόκολλο υπέγραψε η Πρύτανης, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού
– Παπαηλιού, στην παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ∆ρ. ∆ημήτρη Κοντίδη, των
Αντιπρυτάνεων Τούλας Ονουφρίου και Ανδρέα Αναγιωτού, του Προέδρου του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Καθηγητή Παναγιώτη
Θεοδοσίου και της Αν. Καθηγήτριας Λογιστικής Μαρίας

Κραμβιά-Καπαρδή. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Πηλείδης
επεσήμανε τη σημασία της διασύνδεσης και της συνεργασίας των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα στα θέματα της καινοτομίας αλλά και της
διαμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της
πραγματικής οικονομίας. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο και ευχαρίστησε την ηγεσία του ΤΕΠΑΚ για την
στήριξη της προσπάθειας.
Η Πρύτανης Κεραυνού, αφού αναφέρθηκε στα οφέλη
αυτή της συνεργασίας, σημείωσε εμφαντικά ότι η Κύπρος
χρειάζεται να αναπροσαρμόσει πρακτικές και νοοτροπίες, προκειμένου να διασφαλίσει μια αναπτυξιακή πορεία.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε η Καθηγήτρια Κεραυνού, είναι απαραίτητη η αύξηση της επένδυσης στην έρευνα
και ταυτόχρονα είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής στην οποία θα συμμετέχουν τόσο
η Πολιτεία, όσο και τα πανεπιστήμια και οι παραγωγικοί
φορείς της χώρας.
Στην ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων και συνεργασιών με την τοπική κοινωνία και με τον επιχειρηματικό κόσμο, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του
ΤΕΠΑΚ, ∆ρ. ∆ημήτρης Κοντίδης. Ο ∆ρ. Κοντίδης, ενημέρωσε την ηγεσία του ΚΕΒΕ για τη λειτουργία της Επιτροπής για τη ∆ιασύνδεση του
Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, η αναβάθμιση της ευημερίας του λαού στην
Κύπρο, είναι συνυφασμένη και με την ανάπτυξη των πανεπιστημίων.
Η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του ΚΕΒΕ του
ΤΕΠΑΚ και του Γραφείου Προγραμματισμού και επικεντρώνεται στη συνεργασία των 3 Οργανισμών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Απολογισμός βιωσιμότητας μέσω του GRI
Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό στις μέρες μας ότι η ανθρωπότητα εξαρτάται από το περιβάλλον της το οποίο είναι πολύ σημαντικό τόσο για την ανάπτυξη αλλά και την
ευημερία των ανθρώπων. Οι φυσικοί πόροι είναι το θεμέλιο για ένα μεγάλο μέρος του πλούτου όλων των χωρών.
Οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την
ασφάλεια του ατόμου, την υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις
και τις υλικές ανάγκες.
Το 1987, η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης έκδωσε την γνωστή έκθεση “Brudtland Report”
με σκοπό να βρεθούν μόνιμες και μακροχρόνιες λύσεις
στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήγουν τις κοινωνίες μας σε όλον τον κόσμο. Μέσα από την
έκθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η έννοια
της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση, Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί
τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να υποθηκεύεται
η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες. Ο ορισμός αυτός σχετίζεται με τις
ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών
σε θέματα οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Οι
ισορροπίες μεταξύ αυτών των τριών στοιχείων είναι σημαντικότατες. Για παράδειγμα αν μία εταιρεία στην προσπάθεια της να μειώσει τις περιβαλλοντικές τις επιπτώσεις
αγνοήσει την οικονομική της ανάπτυξη, θα μειώσει, συνεπώς, και την προσφορά της στην κοινωνία. Επομένως βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει και οικονομικό κέρδος.
Η συνύπαρξη των τριών αυτών στοιχείων έδωσε το
έναυσμα για την δημιουργία πολλών παγκόσμιων θεσμών με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών και μηχανισμών για την αντιμετώπιση αυτών των
σύνθετων προβλημάτων και κινδύνων που συνδέονται
μεταξύ τους. Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι και αυτός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσω του θεσμού
αυτού, η ευθύνη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον έχει τα τελευταία χρόνια ωριμάσει στην καθημερινή πρακτική μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων ανά το
παγκόσμιο.
Ένα εργαλείο της ΕΚΕ είναι και ο κοινωνικός απολογισμός των εταιριών. Μέσω αυτού του εργαλείου, ο επιχειρηματικός κόσμος επικοινωνεί τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές του επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές), που

δημιουργούνται λόγω των οικονομικών του δραστηριοτήτων και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους κοινωνικούς
εταίρους, επιδιώκοντας την επέκταση των οικονομικών
υποχρεώσεων των εταιριών προς τους μέτοχους τους στις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους ευθύνες. Με αυτό
τον τρόπο επιβραβεύεται ο καταναλωτής και εν συνεχεία
επιβραβεύονται και οι ίδιες οι εταιρίες με την εμπιστοσύνη
που εισπράττουν από τον καταναλωτή.
Έχοντας ως στόχο να γίνει ο απολογισμός βιωσιμότητας ως θεσμός μέσα από την παροχή καθοδήγησης και
υποστήριξης σε οργανισμούς, δημιουργήθηκε το 1997
ο οργανισμός Global Reporting Initiative (GRI). Ο οργανισμός αυτός παράγει Πλαίσια Έκδοσης Απολογισμού Βιωσιμότητας τα οποία συμπεριλαμβάνουν κατευθυντήριες
οδηγίες για την έκδοση τους καθώς και τις Αρχές και τους
∆είκτες βάσει των οποίων οι διάφορες εταιρίες και οργανισμοί μπορούν να μετρήσουν και να εκδώσουν απολογισμούς της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής
τους επίδοσης.
Τον Μάιο του 2010, ο ΟΗΕ και ο GRI ανακοίνωσαν τη
συμφωνία συνεργασίας τους με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των εκθέσεων ΕΚΕ. Με βάση αυτή την συμφωνία, ο GRI ανέπτυξε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την
έκδοση των εκθέσεων σύμφωνα με τις 10 αρχές του UN
Global Compact (UNGC) και την ίδια στιγμή η UNGC υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές του GRI ως συνιστώμενο πλαίσιο αναφοράς για περισσότερες από 8.200
επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει τις αρχές σε περισσότερες από 135 χώρες, γεγονός που καθιστά αυτή τη συνεργασία τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία ΕΚΕ. Επίσης, το
2010 ο οργανισμός προτύπων ISO κυκλοφόρησε την σειρά ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη, η οποία είχε αναπτυχθεί σε συνεργασία με το GRI.
Η συμφωνία του GRI με την UNGC και η συνεργασία
του με το ISO για τη δημιουργία του προτύπου ISO 26000,
καθιστούν τον GRI ως τον πλέον προτιμώμενο οργανισμό
για την ΕΚΕ σήμερα.
Η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα στην Κύπρο είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι
εταιρίες είναι ακόμη διστακτικές σε θέματα έκδοσης και
διαφάνειας πληροφοριών που αφορούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις. Ωστόσο τελευταία

βιώνουμε πιέσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως
για παράδειγμα, τουριστικοί πράκτορες από το εξωτερικό που απαιτούν από ξενοδοχειακές μονάδες πιστοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των πελατών
τους, όπως και στοιχεία που δεικνύουν τα ελάχιστα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι Κύπριοι επιχειρηματίες πρέπει να αντιληφθούν ότι πίσω από αυτή τη μέγα τάση του
21ου αιώνα, εκτός από υποχρεώσεις κρύβονται και πολλές ευκαιρίες.
Η υιοθέτηση του κοινωνικού απολογισμού μέσω των
κατευθυντήριων οδηγιών του GRI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων καθώς και εργαλείο εντοπισμού και ιεράρχησης των κοινωνικών εταίρων
μίας επιχείρησης. Προτεραιότητα δίνεται στην εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και στον εντοπισμό κύριων
ανησυχιών τους. Επίσης βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν αρχικά βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά
προβλήματα όπως και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και συνεργασιών που αφορούν τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Ανταποκρινόμενος σε
αυτές τις προκλήσεις ένας οργανισμός εδραιώνει την αξιοπιστία του.
Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Κυπριακών Επιχειρήσεων ως προς τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα για τη σταδιακή εμπλοκή τους σε θέματα ΕΚΕ
αλλά και της σωστής και αποτελεσματικής γνωστοποίησης
προς την κοινωνία ευρύτερα του απολογισμού της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους επίδοσης,
το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού
και το Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, προωθούν τη συνεργασία με το διεθνή Οργανισμό GRΙ στην Κύπρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά οι 3
Οργανισμοί επεξεργάζονται τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για παρουσίαση και επεξήγηση της χρησιμότητας
αυτού του εργαλείου για τις επιχειρήσεις το οποίο θα κληθούν να παρακολουθήσουν.
∆ρ. Μάριος Βαλιαντής
∆ιευθυντής, Κέντρο Πράσινης Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κ. Παναγιώτης
Μελωδίας, Συνεργάτης, Κέντρο Πράσινης
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
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Προώθηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με συνεργασία
ΚΕΒΕ, ΤΕΠΑΚ, Γραφείου Προγραμματισμού
Στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας τους για προώθηση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) το ΚΕΒΕ, το
ΤΕΠΑΚ και το Γραφείο Προγραμματισμού υπόγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει στόχο τη διεύρυνση
της επιστημονικής, επιχειρηματικής,
εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και άλλης
συνεργασία τους. Η Συμφωνία Συνεργασίας λαμβάνει υπόψη ότι η ΕΚΕ υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και
ότι, μέσω της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην
επίτευξη των στόχων αυτών, για αει-

φόρο ανάπτυξη και για μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς,
η συνεργασία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους στο
τομέα της ΕΚΕ.
Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή με την Συμφωνία Συνεργασίας
καλύπτει τα παρακάτω στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):
1. Κοινές επιχειρηματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
2. Προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε πρωτοποριακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και

επιχειρηματικότητας
3. Στην ίδρυση και συντήρηση εξειδικευμένων συστημάτων πληροφόρησης για χρήση από τους
εμπλεκόμενους φορείς
4. Στην ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας
των τριών (3) Φορέων μπορούν να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις,
εκδόσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες και
άλλα.
Με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη
της συνεργασίας, τους το ΚΕΒΕ, το ΤΕ-

ΠΑΚ και το Γραφείο Προγραμματισμού
θα συμφωνούν κάθε χρόνο ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος.
Η Συμφωνία προνοεί επίσης ότι για
την προώθηση της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας
μεταξύ των τριών μερών μπορεί να
προηγείται υπογραφή εγγράφου που
θα καθορίζει τις όποιες δεσμεύσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε
φορέα.
Η συμφωνία συνεργασίας είναι πενταετής και με κοινή συνεννόηση μεταξύ των τριών μερών μπορεί να
ανανεωθεί ή να τροποποιηθεί.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ο ρόλος της στην οικονομία
Στη σημερινή κοινωνία η κοινωνική προσφορά των
επιχειρήσεων δεν είναι απλώς αποδεκτή αλλά αναμενόμενη. Πλέον, η κοινωνία αναμένει από τις επιχειρήσεις όχι
μόνο να δημιουργούν ρευστότητα χρήματος (πλούτο) και
να παράγουν επαρκές πλεόνασμα, αλλά ταυτόχρονα να
συνεισφέρουν στη διατήρηση και ανάπτυξη καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, οι
εταιρείες έχουν αρχίσει να αναζητούν νέες δραστήριες
πολιτικές που δεν θα μεγιστοποιούν μόνο τα κέρδη τους,
αλλά θα παρέχουν επίσης ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την
κοινωνία στην οποία λειτουργούν. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να εντάσσουν μια σειρά
στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις
δραστηριότητές τους. Η κινητήρια δύναμη των σχετικών
στρατηγικών είναι "να κάνουν καλό, κάνοντας το καλό»
(Rawlins, 2005).
Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας, η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει συμφωνήσει σε
ένα ενιαίο ορισμό της ΕΚΕ. Συνήθως, ο όρος αυτός αναφέρεται ως μία έννοια που υπαγορεύει στις επιχειρήσεις
την εθελοντική από μέρους τους ένταξη, στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής τους λειτουργίας, δραστηριοτήτων κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. Οι
δραστηριότητες αυτές αφορούν τόσο το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας (εργαζόμενοι, ηγεσία, διαδικασίες,
οργανωσιακή κουλτούρα), όσο και το εξωτερικό περιβάλλον ( οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κοινωνικό,
ανταγωνιστικό, φυσικό, μέτοχοι, προμηθευτές, συνεργάτες, καταναλωτές, κ.α.), δηλαδή την υφιστάμενη κοινωνία
(κοινότητα) μέσα στην οποία μια επιχείρηση δραστηριοποιείται. Πιο απλά, είναι ένα σύνολο στρατηγικών κινήσεων που εφαρμόζεται εθελοντικά από τις επιχειρήσεις έτσι
ώστε να αντιμετωπιστούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα με στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας
και βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για το κοινωνικό περιβάλλον.
Ως εκ τούτου, στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001), η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει
οριστεί ως "έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές
τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση".
Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά, η Επιτροπή έχει διευρύνει
τον ορισμό αυτό και ορίζει ότι προκειμένου να είναι κοι-

νωνικά υπεύθυνη μια εταιρεία «θα πρέπει να έχει σε ισχύ
μια διαδικασία για την ενσωμάτωση της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ηθικής, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και
στη βασική στρατηγική συνεργασίας της με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς». Κατά συνέπεια, μέσα
από τα κινήματα της ΕΚΕ, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητες μέσα στις οποίες
λειτουργούν, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα βιώσιμο μέλλον,
τόσο για τις επόμενες γενιές όσο και για την επιχειρηματική κοινότητα.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τις προοπτικές
της ΕΚΕ, το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο) σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και το Γραφείο Προγραμματισμού,
συμμετέχουν στη δημιουργία ενός δικτύου με σκοπό την
προώθηση της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. Στο ∆ίκτυο ΕΚΕ Κύπρου (www.csrcyprusnetwork.com), θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την έννοια και τις δράσεις της ΕΚΕ

που θα ενδιαφέρουν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο απώτερος στόχος του δικτύου είναι η ενσωμάτωση
και η προώθηση της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τις επιχειρήσεις προς
την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ισόρροπης επίτευξης κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Το δύκτιο είναι εμπνευσμένο από το μοντέλο προώθησης
ΕΚΕ της Μεγάλης Βρετανίας “Business in the Community”,
το οποίο λειτουργεί διαμέσου ενός παγκόσμιου δυκτίου
ΕΚΕ, έχοντας συνεργασία με περισσότερες από 800 μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης στο δίκτυο θα αναρτηθεί (α) το
λογισμικό που δημιουργήθηκε από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ResponsibleMed το οποίο αξιολογεί
την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση την συνεισφορά τους προς την ΕΚΕ και (β) οι
δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος COGITA
που χρηματοδοτείται επίσης από το ερευνητικό ταμείο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΟΥ
Ερευνητική Ομάδα ΕΚΕ (ΤΕΠΑΚ)
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Εκθεση και Συνέδριο στη Βηρυτό
για υδρογονάνθρακες και ενέργεια

∆ιεθνείς Προσφορές της Υπηρεσίας
Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας

Με τη στήριξη της Κυβέρνησης του Λιβάνου, του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ξένων Πρεσβειών, Τραπεζικών Οργανισμών, Ακαδημαϊκών και άλλων
ενδιαφερομένων ή Arabcom Group οργανώνει στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012
στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Βηρυτό την πρώτη Έκθεση και Συνέδριο Πετρελαίων Υγραερίου και Ενέργειας LOGEC 2012. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στα
πλαίσια των προσπαθειών της Κυβέρνησης του Λιβάνου για πρόσκληση επενδυτών για εξόρυξη υδρογονανθράκων και εξασφάλιση αειφόρας ενέργειας.
Πληροφορίες για την ΄Εκθεση και το Συνέδριο στον ιστότοπο http://www.
Ibollgas.com

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας
την Τρίτη 28/8/2012 9.15-10.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της στη Λεωφ.
Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνικό (πρώην κολέγιο, 6η στάση Ελληνικού) Ανοικτός ∆ιαγωνισμός με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την
προμήθεια «ΜΙΚΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Ε∆ΡΩΝ VCCS, ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ VCCS &
KASKES VAR»
Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα
Προμηθειών (κτίριο III), καθημερινά και ώρα 9.00 – 14.00, τηλ. 210-8916264 (Ν.
Μπουζάκης)

Περίπτερο της ΕΕ σε έκθεση
στη Ταϊλάνδη 5-8 Σεπτεμβρίου

΄Εκθεση πλαστικών EXPO PLAST
στο Βουκουρέστι 3-6 Οκτωβρίου 2012

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο στην ΄Εκθεση
Τροφίμων και Ξενοδοχείων της Ταϊλάνδης Food & Hotel Thailand που θα
πραγματοποιηθεί στις 5-8 Σεπτεμβρίου στη Μπανγκογκ.
Εταιρείες που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Κοινοτικό Περίπτερο να
επικοινωνήσουν το συντομότερο με το EU- Asia Business Centre με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εμπορίου το οποίο δυνατό να επιχορηγήσει τη
συμμετοχή μέχρι και 50%.
∆ιεύθυνση:
Ms Freya Lemcke
E-mail:lemcke@eurochambers.eu, Tel. 32-22820876, Fax. 32-2-2300038,
http://www.eurochambres.eu

Ο Σύνδεσμος Εργοδοτών Επεξεργασίας Πλαστικών της Ρουμανίας ASPAPLAST
σε συνεργασία με τον εκθεσιακό οργανισμό EUROEXPO Trade Fairs διοργανώνουν στο Εκθεσιακό κέντρο Romaero Baneasa στο Βουκουρέστι την ΄Εκθεση
Πλαστικών EXPO PLAST από τις 3 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση προσφέρεται για επαφές και ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των πλαστικών και για ανταλλαγή πληροφόρησης για
την επεξεργασία πλαστικών, τις πρώτες ύλες, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες του τομέα.
Πληροφορίες:
ASPAPLAST ROMANIAN PLASTICS PROCESSOR EMPLOYER’ ASSOCIATION
1 Mai Blvd, No. 51-55, District 6, 061629, Bucharest, Romania, Tel. 40-214137681, Fax.40-21-4131429, E-mail:office@aspaplast.ro, http://www.
aspaplast.ro

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

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

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

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

΄Εκθεση Επίπλου Furnex Egypt 2012
1-2 Νοεμβρίου στο Κάϊρο
Το Αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξαγωγών Επίπλου διοργανώνει την 8η ΄Εκθεση
Επίπλου Furnex Egypt 2012 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο
στο Κάϊρο στις 1-5 Νοεμβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση είναι από τις μεγαλύτερες στην ευρύτερη περιοχή και οι οργανωτές καλούν Κύπριους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν.
Πληροφορίες:The Egyptian Furniture Export Council
Τηλ. 00202-25285036,25285037, Φαξ. 00202-25285036, E-mail:info@efec.
org.eg, http://www.efec.org.eg
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Ενδιαφέρει Βιομηχανίες Παρασκευής Φαρμάκων
Σύμφωνα με το νέο εφαρμοστικό νόμο του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, από
τις 9 Απριλίου 2012 οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με βάση
τη χημική ουσία του φαρμάκου και όχι την εμπορική του ονομασία. Υπολογίζεται
ότι επηρεάζονται 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων. Το μέτρο στοχεύει στην αύξηση της χρήσης γενοσήμων (generic) και στη μείωση των δαπανών του δημοσίου
για φαρμακευτικά προϊόντα και αφορά τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: ομεπραζόλη (γαστροπροστασία), κλαριθρομυκίνη (αντιβιοτικό), σιπροφλοξασίνη (αντιβιοτικό), λανσοπραζόλη (γαστροπροστασία), κεφουροξίμη αξετίλη (αντιβιοτικό),
σετιριζίνη (αντισταμινικό), αζιθρομυκίνη (αντιβιοτικό), κεφπροζίλη (αντιβιοτικό),
μελοξικάμη (αντιφλεγμονώδες) φλουκοναζόλη (αντιμυκητιασικό). Για τις πιο πάνω ουσίες κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 413 σκευάσματα. Σύμφωνα με
τον εφαρμοστικό νόμο η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία θα επεκταθεί στο σύνολο των φαρμάκων από την 1η Ιουνίου 2012.
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ενδιαφέρουν κυπριακές βιομηχανίες παρασκευής φαρμάκων. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές φαρμάκων στην Ελλάδα
από την Κύπρο παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, το 2011 έφθασαν
το 3 εκ. ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2010 (1,5 εκ. ευρώ).

Αγρο-Βιομηχανική ΄Εκθεση AGRORUS 2012
27 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου στην Αγία Πετρούπολη
Η 2/η ∆ιεθνής Αγρο-Βιομηχανική και Εμπορική ΄Εκθεση Agrorus 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπουλη στις 17 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου
2012. Η ΄Εκθεση καλύπτει το γεωργικό τομέα των Ρωσικών περιοχών τις εμπορικές δραστηριότητες στα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, τα ζυθοποιία τα γεωργικά προϊόντα κλπ.
Πληροφορίες από τους Οργανωτές τηλ./φαξ. 812-4400345, 2404040
Στα πλαίσια του Σχεδίου ΄Ησσονος Σημασίας De Minimis προς Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών
Προϊόντων για συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Εσωτερική Αγορά και σε
Τρίτες Χώρες το Υπουργείο Εμπορίου καλύπτει το 50% του κόστους συμμετοχής
με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.050 για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν έξοδα περιπτέρου (ενοίκιο και κατασκευή), αποστολής εκθεμάτων, αεροπορικού εισιτηρίου και διαμονής.

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

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

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

Ιρακινός Νομικός οίκος ενδιαφέρεται για συνεργασία
Ο Ιρακινός οίκος με διεθνή δραστηριότητα στον τομέα των νομικών υπηρεσιών Bayan Emrooz International Law Firm προσφέρεται για παροχή υπηρεσιών
σε Κύπριους επιχειρηματίες και νομικούς στον τομέα των δραστηριοτήτων του.
Ο οίκος, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ιρανική πρωτεύουσα προσφέρει εξυπηρέτηση σε θέματα ξένων επενδύσεων, νομοθεσίας συμβάσεων, διαχείρισης
διοικητικών κινδύνων, εταιρικής νομοθεσίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματοοικονομικών υποθέσεων, εργασιακών, αστικών, οικογενειακών και ποινικών θεμάτων και επίλυσης διαφορών μέσω διαιτησίας.
∆ιεύθυνση:
Bayan Emrooz International Law Firm
28 Olfat, Ahmadi Zamanl. Darband.Qds Sq. Tehran, Iran, Tel. 98-21-22753709,
Fax. 98-21-22716556

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

Καλούνται οι εισαγωγείς καλλυντικών από τρίτες χώρες
να γνωστοποιήσουν άμεσα τα προϊόντα που εισάγουν
Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καλούν όλους τους
εισαγωγείς καλλυντικών προϊόντων από τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως προβούν άμεσα σε γνωστοποίηση των προϊόντων που
εισάγουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμων του 2001-2010.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο οι εισαγωγείς καλλυντικών προϊόντων από τρίτες χώρες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Γνωστοποίηση: Για τα καλλυντικά προϊόντα τα
οποία εισάγονται απευθείας από τρίτες χώρες,
θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίησή τους στις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες πριν την τοποθέτησή
τους στην Κυπριακή αγορά. Οι Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες για το σκοπό αυτό έχουν ετοιμάσει
ειδικό έντυπο γνωστοποίησης. Για κάθε καλλυντικό προϊόν θα πρέπει να συμπληρώνεται ξε-
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χωριστό έντυπο και να υποβάλλεται εις διπλούν
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.
• Τήρηση Τεχνικού Φακέλου: Οι εισαγωγείς καλλυντικών προϊόντων από τρίτες χώρες έχουν
υποχρέωση να τηρούν Τεχνικό Φάκελο για κάθε
καλλυντικό προϊόν το οποίο εισάγεται στην επικράτεια της ∆ημοκρατίας, στον οποίο να περιέχονται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται
στη Νομοθεσία. Ο Τεχνικός Φάκελος θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους επιθεωρητές των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Τονίζεται ότι εισαγωγείς καλλυντικών προϊόντων
από τρίτες χώρες που παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις πιο πάνω πρόνοιες του νόμου θα καταγγέλλονται και τα υπό αναφορά προϊόντα θα
αποσύρονται από την αγορά.
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Εμπορική ΄Εκθεση στη Γκαϊάνα
27-30 Σεπτεμβρίου
Η Εμπορική ΄Εκθεση GuyExpo 2012, η μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση στη Γκαϊάνα θα πραγματοποιηθεί στις 17-30 Σεπτεμβρίου 2012
με το σύνθημα ‘’Ενισχύοντας το Παραδοσιακό Αγκαλιάζοντας το Νέο’’
(Strengthening the Traditional Embracing the New).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ στην ιστοσελίδα http://www.
guyexpo.net

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
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∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών
στη Guangzhou της Νότιας Κίνας

Η 12η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογιών 12th ITCN ASIA 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Καράτσι στο Πακιστάν στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2012.
Πληροφορίες: Mr M Umalr Nizam
Vice President (Project Director – ITCN Asia) E-mail:info@ltcnasia.com,
Τηλ. 92-333-3058628, Φαξ. 92-21-3453-6330 και από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης http://www.itcnasia

Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών (4th International Solar
Photovoltaic Exhibition 2012) η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στη Νότια
Κίνα θα οργανωθεί στον Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εκθεσιακό χώρο Pazhou
στη Guangzhou στις 21-23 Αυγούστου 2012 με τη στήριξη Κυβερνητικών και
Βιομηχανικών Φορέων. Η ΄Εκθεση διοργανώνεται κάτω από την αιγίδα του Κινεζικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις Εισαγωγές και Εξαγωγές Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων Ηλιακής Ενέργειας και Φωτοβολταϊκών.
Για περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα http//:www.pvguangzhou.
com, Τηλ. 86-20-28945367, Φαξ. 86-20-82579220, E-mail:marketing7@
grandeurhk.com

Ρουμανική Εταιρεία ζητά συνεργασία

Ναυτιλιακή ΄Εκθεση στη Λιβύη

Ρουμανική εταιρεία ιδιοκτήτρια δύο εργοστασίων γαλακτοκομικών προϊόντων τα προσφέρει προς πώληση ή για συνεργασία με στόχο την αύξηση
της παραγωγής ή την εξειδίκευση σε προϊόντα.
∆ιεύθυνση: ALTO IMPEX SRL, τηλ.40744606705, 40213196333, φαξ.
40314016337, email: marius.mihailciuc@gmail.com, ιστοσελίδα: www.
altoimpex.ro.

Η Εταιρεία Bareek Libya Co. Της Λιβύης για Εκθεσιακές και Συνεδριακές Υπηρεσίες διοργανώνει στις 15-18 Οκτωβρίου στην Τρίπολη της Λιβύης την ‘Εκθεση Ναυτιλιακών Τεχνολογιών 2012 LIMTEX (Libyan Maritime
Technologies Exhibition 2012)
∆ιεύθυνση: Mr R. Fathe
Tel. 218-21-3405194, Fax. 218-21-3405195, P.O. Box 13213 Novlein Area,
Tripoli, Libya, http://www.albareek.ly.com, E-mail:lemt@albareek-ly.com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογιών
στο Πακιστάν 18-20 Σεπτεμβρίου 2012

Έκθεση υπόδησης NEXT SEASON
στη Ρουμανία 11-14 Σεπτεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Υπόδησης της Ρουμανίας (Sfera Factor) διοργανώνει από τις 11 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου την 7η έκθεση υπόδησης NEXT
SEASON. Η έκθεση θα γίνει στο ξενοδοχείο Caro στο Βουκουρέστι με κύριο
χαρακτηριστικό τις συνεργασίες παραγωγών και εμπόρων. Η διοργάνωση
προσελκύει συμμετοχή ξένων παραγωγών υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.sferafactor.ro/next-season 2

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει πολλαπλά οφέλη
στους δικαιούχους

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

∆ιεθνής ΄Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα
25 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2012
Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Τηλ. 22-889880
∆ιευθυντής Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

Η 15η ∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα θα διοργανωθεί από την
Ομοσπονδία Ιδιωτικού Τομέα της Ρουάντα στη Kigali από τις 25 Ιουλίου
μέχρι τις 8 Αυγούστου 2012.
Πληροφορίες:
Rwanda Private Sector Federation
P.O. Box 319 Kigali Rwanda, Tel. 250788307230, E-mail:info@exporwanda.
com
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455
1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

e-mail: ncci@ccci.org.cy

μικρά
Προβλήματα
Βιομηχανικών
Ζωνών/Περιοχών
∆υτικής Λευκωσίας
Ανασκόπηση των
προβλημάτων που
απασχολούν τα μέλη
του ΕΒΕ Λευκωσίας που
δραστηριοποιούνται στο
σύμπλεγμα Βιομηχανικών
Ζωνών/Περιοχών ∆υτικής
Λευκωσίας απασχόλησαν
σύσκεψη που συγκάλεσε
το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 15
Ιουνίου 2012.
Στη σύσκεψη παρέστησαν
οι Πρόεδροι των
Κοινοτικών Συμβουλίων
Μάμμαρι, Παλιομετόχου
και Κοκκινοτριμιθιάς, ο
Πρόεδρος της Τοπικής
Επιτροπής κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου καθώς και
ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας
του ΕΒΕ Λευκωσίας. Η
συνάντηση αυτή αποτελεί
ουσιαστικά συνέχεια
προηγούμενης ευρείας
σύσκεψης που έγινε στις 2
Φεβρουαρίου 2012.
Έγινε ανασκόπηση των
προβλημάτων υποδομής
των Βιομηχανικών Ζωνών/
Περιοχών και ιδιαίτερα όσον
αφορά την πυρασφάλεια,
το οδικό δίκτυο και την
υδροδότηση. Πρόσθετα
οι Πρόεδροι των τριών
Κοινοτικών Συμβουλίων
ανέλαβαν να διερευνήσουν
τη δυνατότητα για την
από κοινού περισυλλογή
οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων στις οικείες
Βιομηχανικές Ζώνες/
Περιοχές.
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Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με την
Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου
Θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας συζήτησε
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας με την Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Κώστας Γεωργαλλής καλωσορίζοντας
την Υπουργό έκανε αναφορά στην ιδιαίτερα καλή σχέση του ΕΒΕΛ με την
Υπουργό την οποία όπως είπε θεωρούμε φίλη του Επιμελητηρίου.
Η άψογη και στενή συνεργασία την
οποία είχαμε όταν η κα. Υπουργός ήταν
∆ήμαρχος, είπε, συνεχίζεται και ενδυναμώνεται. Η Υπουργός ανέφερε ότι
με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση του ΕΒΕ Λευκωσίας να παρευρεθεί στη συνεδρία του ∆ιοικητικού
του Συμβουλίου με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν άμεση σχέση με
το Υπουργείο της και αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πρωτεύουσας.
Στη συνέχεια ανταλλάγηκαν απόψεις
και συζητήθηκαν θέματα, όπως τα ενοίκια για κρατικά τεμάχια σε Βιομηχανικές
Ζώνες, η αύξηση συντελεστών δόμησης/κάλυψης σε Βιομηχανικές Ζώνες
και Περιοχές, οι ενστάσεις αναφορικά
με τα τοπικά σχέδια και το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται τα έργα ανάπτυξης
στη Λευκωσία, όπως η ανάπλαση του
χώρου του παλιού ΓΣΠ, το Μέγαρο Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο και
η Πλατεία Ελευθερίας.
Εκτός από την Υπουργό στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Ανδρέας Ασσιώτης.

ΕΒΕ Λευκωσίας: Καταστροφικό το ψηλό κόστος
ηλεκτρικού ρεύματος για την οικονομία
Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής, για το κόστος του ηλεκτρικού
ρεύματος το ΕΒΕ Λευκωσίας υπογραμμίζει ότι είναι
από το 2007 που υποδεικνύει ότι η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες με το ακριβότερο βιομηχανικό ρεύμα με καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία του
τόπου. Η κάθε αύξηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλαπλασιαστική επίδραση σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ.
εργατικό κόστος, πρώτες ύλες, πληθωρισμός κλπ) με
αποτέλεσμα τη συστηματική διάβρωση της ανταγωνιστικότητας.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί ότι είναι αδικαιολόγητο σε
μια τέτοια δύσκολη χρονιά, τόσο με την οικονομική κρίση όσο και με τις επιπτώσεις από την έκρηξη στο Μαρί,
η ΑΗΚ να επιμένει στην πραγματοποίηση κερδών.
Πρόσθετα θεωρείται παράλογο να συνεχίζεται η

επιβολή έκτακτης αύξησης με τη δικαιολογία ότι είναι
απαραίτητη για την επανάκτηση της δυνατότητας παραγωγής αλλά προφανώς για τη διατήρηση των κερδών της ΑΗΚ όπως ήταν προϋπολογισμένα. Ακόμη μια
παραδοξότητα είναι η επιβολή της έκτακτης αύξησης
στη ρήτρα καυσίμων που είναι μεταβλητό έξοδο και
έχει ήδη σχεδιαστεί για να αναπροσαρμόζεται ανάλογα
με τις εκάστοτε τιμές καυσίμων. Ουσιαστικά επιβάλλεται
διπλή αύξηση στην τιμολόγηση καυσίμων.
Τέλος σημειώνεται ότι η αξιοποίηση διαφόρων προνοιών της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας όπως η αυτοπαραγωγή και κλειστά συστήματα διανομής, η
ορθολογιστική αξιοποίηση των εφεδρικών συστημάτων παραγωγής καθώς και των ΑΠΕ για ιδίαν κατανάλωση θα επιτρέψουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
της μέγιστης ζήτησης αλλά και να μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.
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Επιτυχής η εκδήλωση του ΕΒΕΛ για την κυπριακή οικονομία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ΕΒΕ
Λευκωσίας με θέμα «Η κυπριακή οικονομία σήμερα και
αύριο» με ομιλητές τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο
Σιαρλή, το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
κ. Πανίκο ∆ημητριάδη και τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές για την παρουσία τους, υπογράμμισε το γεγονός ότι τα μέλη του ΕΒΕΛ
βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί αφενός βλέπουν τις
ανυπέρβλητες δυσκολίες που έχουν μπροστά τους και
αφετέρου δεν βλέπουν πρωτοβουλίες και ενέργειες που
θα μας βγάλουν από την ύφεση.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργαλλής ζήτησε από τον
Υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τους παρευρισκομένους για τις σκέψεις της κυβέρνησης σχετικά με
την οικονομία. Από το ∆ιοικητή ζήτησε ενημέρωση
για τις προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών, για το φαινόμενο της έλλειψης ρευστότητας χρήματος, για τις δυσκολίες χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων από τις τράπεζες, για το ψηλό κόστος της
χρηματοδότησης, για τα προβλήματα του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος και άλλα σχετικά με το θέμα της
οικονομίας. Από τον κ. Βασιλείου ζήτησε εισηγήσεις για
το πώς θα εξέλθει η κυπριακή οικονομία από την ύφεση
και τη στασιμότητα που σήμερα χαρακτηρίζει την οικο-

νομία μας. Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βάσος Σιαρλή είπε ότι η παγκόσμια οικονομική
κρίση είχε και συνεχίζει να έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην κυπριακή οικονομία, όπως αποτυπώνεται στους
μακροοικονομικούς δείκτες, δηλαδή αρνητικοί ρυθμοί
ανάπτυξης, υψηλή ανεργία, καθώς και επιδείνωση των
δημόσιων οικονομικών. Αναφερόμενος στις δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες, ο κ. Σιαρλή τόνισε ότι θα πρέπει
να ενδυναμώσουν την κεφαλαιακή τους βάση με σημαντικά ποσά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πρώτιστη επιλογή,
πρόσθεσε, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω ιδιωτικών λύσεων. Με βάση όμως τα σημερινά δεδομένα,
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το κράτος να χρειαστεί να
παρέμβει για στήριξη μίας εκ των κυπριακών τραπεζών.
Η στήριξη αυτή, συνέχισε ο κ. Σιαρλή, είτε θα προέλθει
από διακρατικό δάνειο από τρίτη χώρα, είτε μέσω του
μηχανισμού στήριξης της Ε.Ε.
Από την πλευρά του ο ∆ιοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκος ∆ημητριάδης είπε
ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα προχωρήσει
σε βάθος έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν τις δύο
μεγάλες κυπριακές τράπεζες στη σημερινή τους κατάσταση. Σε σχέση με την μικροοικονομική πτυχή του
τραπεζικού συστήματος και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο κ. ∆ημητριάδης είπε

πως θα επιδιωχθούν αφενός οργανωτικές βελτιώσεις
μέσα στην ίδια την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
που θα στοχεύουν στη ενδυνάμωση του εποπτικού
πλαισίου και αφετέρου ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων στις ίδιες
τις τράπεζες.
Απηύθυνε επίσης μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι, παρά τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας, με σκληρή δουλειά, με αγαστή
συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς,
μεθοδικότητα και λεπτούς χειρισμούς, τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου, οι σημερινές δυσκολίες θα ξεπερασθούν.
Τέλος, ο πρώην Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου ζήτησε να ληφθούν αποφάσεις τώρα,
πριν από τις ελληνικές εκλογές, τονίζοντας ότι οι τράπεζες δεν είναι το μοναδικό μας πρόβλημα. Είπε ακόμα ότι
έχει σημασία «να κάνουμε αυτά που μας λένε εγκαίρως.
∆εν έχει σημασία αν θα φτάσουν τα 150 ή 200 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες μας. Σημασία έχει ότι τόσο
καιρό το λέμε και δεν το κάνουμε, και πρέπει να το κάνουμε».
Και οι τρεις ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις των
παρευρισκομένων. Την εκδήλωση χορήγησε η KPMG,
ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της KPMG.

ΕΒΕ Λευκωσίας και ∆ήμος Στροβόλου
για υποδομές βιομηχανικών περιοχών
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε σύσκεψη που διοργάνωσε το ΕΒΕ
Λευκωσίας στις 30 Μαΐου 2012 με
αντικείμενο τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη/
Περιοχή Στροβόλου.
Στη σύσκεψη παρέστησαν ο ∆ήμαρχος Στροβόλου ∆ρ. Λάζαρος
Σαββίδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ∆ημαρχείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς
και μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας.
Από το ΕΒΕ Λευκωσίας παρέστησαν
ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ
κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Βιομηχανίας και ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕΛ.
Η συζήτηση κάλυψε θέματα υποδομής, λειτουργικότητας και βι-

ομηχανικής πολιτικής στα οποία
τοποθετήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα παρευρισκόμενα μέλη είχαν
την ευκαιρία να αναδείξουν νέα θέματα/προβλήματα και να υποβά-

λουν ερωτήσεις. Τόσο ο ∆ήμαρχος
Στροβόλου όσο και οι εκπρόσωποι
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβαν να διερευνήσουν και να προωθήσουν

συγκεκριμένα προβλήματα που συζητήθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ άλλων στη συζήτηση
αναφέρθηκαν τα προβλήματα του
οδικού δικτύου και της πρόσβασης
στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές, η
ασφάλεια και αστυνόμευση, οι ∆ημοτικές Φορολογίες, η σύνδεση των
υποστατικών με το αποχετευτικό σύστημα, η καθαριότητα και συντήρηση χώρων πρασίνου, η επιδιόρθωση
πεζοδρομίων, τα αδέσποτα ζώα, οι
φορολογίες και τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες. Συζητήθηκε επίσης η
ανάγκη ελεγχόμενων εισόδων/εξόδων στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και η τοποθέτηση κατατοπιστικών
πινακίδων.
Τέλος αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη όπως γίνουν μέτρα ευπρεπισμού
κατά μήκος της Βιομηχανικής ζώνης/
περιοχής Στροβόλου εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας.
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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
Στην οικονομική κρίση και τις αρνητικές
της συνέπειες στην επιχειρηματικότητα, αλλά και σε σαφείς προτάσεις για τα μέτρα που
επιβάλλεται να ληφθούν για έξοδο από την
ύφεση, επικεντρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λεμεσού, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 25 Ιουνίου.
Τις εκτιμήσεις και τις εισηγήσεις του ΕΒΕΛ
εξέθεσε στη λογοδοσία του ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν
εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, λόγω απουσίας του
Υπουργού στο εξωτερικό και ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης.
O Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ.
Χαράλαμπος Ορφανίδης. ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό αναφέρθηκε στην
ολοκλήρωση 50 χρόνων δημιουργικής προσφοράς του ΕΒΕ στην πόλη και επαρχία Λεμεσού και στην Κύπρο γενικότερα. Αναφέρθηκε
επίσης στην επικρατούσα οικονομική κατάσταση και στις δράσεις του Υπουργείου για
στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
και εξήρε ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί το ΕΒΕ
Λεμεσού καθώς και την αγαστή συνεργασία
Υπουργείου-Επιμελητηρίου.
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης τόνισε την ανάγκη
λήψης άμεσων μέτρων για δημοσιονομική
εξυγίανση, επισημαίνοντας ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα όπως μειωμένη ρευστότητα,
καθυστερήσεις στις εισπράξεις τιμολογίων,
ψηλά επιτόκια, μειωμένο όγκο εργασιών και
πολλά άλλα, τα οποία έχουν πολύ αρνητικές
συνέπειες και επιβάλλεται, συνέχισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, ο περιορισμός των αχρείαστων κρατικών δαπανών και η λήψη άμεσων
διορθωτικών μέτρων. Αναφέρθηκε επίσης
στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΚΕΒΕ
σε συνεργασία με το ΕΒΕΛ και τα άλλα τοπικά Επιμελητήρια για επίλυση των προβλημάτων. Στη λογοδοσία του που ακολούθησε ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρος Ανδρέου
άρχισε με αναφορά στα 50 χρόνια ζωής, προσφοράς και δημιουργίας του Επιμελητηρίου
Λεμεσού και εξέφρασε τη λύπη του που αυτή
η σημαντική για το Επιμελητήριο επέτειος δεν
συμπίπτει με συνθήκες οικονομικής ευημερίας για τις επιχειρήσεις και τον τόπο γενικότερα. «Αυτό που έχουμε σήμερα ενώπιον μας»,
παρατήρησε, ‘’είναι η σοβαρότερη οικονομική κρίση που αντιμετώπισε ο τόπος μας, μετά
την τούρκικη εισβολή του 1974, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ουσιαστική ένδειξη εξόδου
από την κρίση, σε εύλογο ή και προβλεπτό
χρονικό διάστημα.»
Ακολούθως ανέφερε ότι είθισται τα τοπικά Επιμελητήρια να επικεντρώνονται, και σε
επίπεδο Γενικής Συνέλευσης, στα θέματα της
δικής τους επαρχίας. « Όμως», συνέχισε, «τα
φετινά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Σίγουρα, τα επιμέρους τοπικά προβλήματα δεν
εξέλιπαν, αλλά έχουν, αναπόφευκτα, καταστεί
δευτερεύουσας σημασίας. Κι αυτό, γιατί η οικονομική κρίση έχει πλέον προσλάβει τέτοιες
διαστάσεις, που δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στις επαρχίες, σίγουρα σε ότι αφορά τον
ιδιωτικό τομέα – εργοδότες, εργοδοτούμενους και αυτοεργοδοτούμενους.»
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Στα προβλήματα της οικονομίας επικεντρώθηκε
η Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λεμεσού

«Στην περσινή μας Συνέλευση», παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, «μιλούσαμε για
υποτονική ζήτηση, συρρίκνωση της αγοράς
και εισπρακτικές δυσκολίες. Φέτος, τα φαινόμενα αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί, σε ένταση
και σε έκταση, καθώς οι απανωτές υποβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας και οι σοβαρές απώλειες των τραπεζών, ειδικά μετά το
κούρεμα του Ελληνικού χρέους, επέτειναν τα
προβλήματα, δημιουργώντας σοβαρές δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια μια δύσκολη κατάσταση,
έγινε κατά πολύ δυσκολότερη.
Η οικονομία μας στο σύνολο της, αντιμετωπίζει σήμερα ένα χωρίς προηγούμενο
πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας, που έχει
κυριολεκτικά στεγνώσει την αγορά, και αυτό
ακριβώς είναι το μήνυμα που παίρνουμε, σχεδόν καθημερινά, από τα μέλη μας. Μεγάλα
τραπεζικά ιδρύματα, λόγω δικών τους ατυχών
επιλογών, έχουν περιέλθει σε μία κατάσταση
όπου αδυνατούν να προσφέρουν χρηματοδοτήσεις, πόσο μάλλον χρηματοδοτήσεις με
προσιτούς όρους. Χωρίς ρευστότητα, οι επιχειρήσεις στην καλύτερη περίπτωση δυσλειτουργούν, ενώ πολλές από αυτές βρίσκονται
στο χείλος της κατάρρευσης. Και αυτό, σε ένα
περιβάλλον σμίκρυνσης της ζήτησης, απελπιστικών καθυστερήσεων στις εισπράξεις, και
αύξησης της φορολογίας», παρατήρησε ο
κ. Ανδρέου, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να
υποτιμάται η επίδραση της αύξησης του ΦΠΑ
στην κατανάλωση.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε ότι η ύφεση επηρεάζει φυσικά και το κράτος, «που απεγνωσμένα αναζητεί οικονομικό οξυγόνο,
έχοντας από τη μια χαμηλότερες εισπράξεις,
λόγω της μειωμένης δραστηριότητας των επιχειρήσεων και γενικά των φορολογούμενων,
και από την άλλη, αυξημένες υποχρεώσεις καθώς ο αριθμός των ανέργων πολλαπλασιά-

ζεται, ενώ η πηγή των ελλειμμάτων, το ψηλό
κόστος για το μισθολόγιο και τα ωφελήματα του δημόσιου τομέα, δεν αντιμετωπίζεται.
Μέσα στις συνθήκες, που δημιουργήθηκαν
με την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων είναι
πολύ δυσκολότερο, το κράτος να βάλει τάξη στα οικονομικά του και να λάβει μέτρα για
επίλυση των διαθρωτικών προβλημάτων της
οικονομίας, ενώ πολύ περιορισμένοι είναι οι
πόροι, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ανάπτυξη. Έτσι, αυτό που έχει δημιουργηθεί, είναι κυριολεκτικά ένας φαύλος κύκλος, από τον οποίο πρέπει να ξεφύγουμε,
όσο το δυνατό πιο γρήγορα, αν πρόκειται να
δούμε καλύτερες μέρες.»
Ακολούθως ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε στο
συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό της ανεργίας
το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας σήμερα, και είναι ιδιαίτερα αισθητό στον ιδιωτικό τομέα. «Ιδιωτικός
τομέας», τόνισε, «δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους
τέσσερεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
έχει απολέσει την εργασία του, τους τελευταίους 24 μήνες. Λέγεται συχνά, και ενδεχομένως όχι άδικα, ότι, για διάφορους λόγους, η
Λεμεσός είναι ισχυρότερη οικονομικά από τις
άλλες επαρχίες. Και όμως, σε αυτή την ισχυρή Λεμεσό, στο τέλος Μαΐου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είχαμε 9303 εγγεγραμμένους
άνεργους, 2277 περισσότερους από το Μάιο του 2011. Μιλούμε για αύξηση πέραν του
32%, που ακολουθεί αύξηση 30%, ανάμεσα
στο Μάιο του 2010 και τον αντίστοιχο μήνα
του 2011».
«∆εν προβληματίζει απλώς», τόνισε με έμφαση ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, «αλλά κυριολεκτικά τρομάζει το γεγονός ότι σε διάστημα τριών
μόλις χρόνων, οι άνεργοι στη Λεμεσό έχουν
ακριβώς διπλασιαστεί. Και δεν χρειάζεται επι-

στημονική ανάλυση, για να αντιληφθούμε ότι
έχουμε πλέον ενώπιον μας, συν τοις άλλοις,
ένα πελώριο κοινωνικό πρόβλημα».
Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι το νέο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 6 Ιουλίου, 2011 είχε πλήρη
επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών που
αντιμετώπιζε η χώρα μας. Αυτό όμως που δεν
ήταν σε θέση να προβλέψει, ήταν η έκρηξη
στο Μαρί και ο περαιτέρω σοβαρός εκτροχιασμός, που αναπόφευκτα επήλθε από αυτό
το συμβάν. «Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, πρωτίστως λόγω της τραγικής απώλειας ζωών, αλλά και γιατί οδήγησε την Κύπρο,
έστω για κάποιες εβδομάδες, σε μία κατάσταση πραγμάτων τριτοκοσμικού χαρακτήρα, με
τη διακεκομμένη παροχή ηλεκτρισμού. Ήταν
ταυτόχρονα, ένα περιστατικό με βαθιά συμβολική σημασία καθώς δημιούργησε, για όλους,
βασανιστικά ερωτήματα για την πορεία μας
ως κράτος και ως πολιτεία, και έθεσε επί τάπητος τους θεσμούς και τις αξίες μας, τουλάχιστο
στη δημόσια διοίκηση και ευθύνη.»
«Μπορεί συν τω χρόνω», είπε, «το πρόβλημα της επαρκούς ηλεκτροδότησης να έχει
αντιμετωπιστεί, αφήνοντας ωστόσο ως κληροδότημα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο
καταναλωτικό κοινό, μία πρόσθετη και άκρως
άδικη χρέωση, στην ήδη ψηλότερη τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η όλη πορεία, του όλου
οικονομικού μας οικοδομήματος, ήταν τέτοια
που δεν επέτρεψε, ούτε καν στιγμιαία, να πάψουμε να διερωτόμαστε πού βαδίζουμε.
Το εμπόριο παρέμεινε συρρικνωμένο, θύμα τόσο της ελλιπούς ρευστότητας, όσο και
της πολύ αρνητικής ψυχολογίας, που φυσιολογικά προκάλεσε η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Η βιομηχανία, που παραδοσιακά
αντιμετώπιζε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας,
είχε πρόσθετη δυσκολία καθώς και εκεί που
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υπήρχε ζήτηση, η ανύπαρκτη ρευστότητα σήμαινε ακόμη και αδυναμία απόκτησης πρώτων υλών. Ο τουρισμός, παρά τις κάποιες
περιστασιακές θετικές ενδείξεις, παρέμεινε σε
νωχελικά επίπεδα. Σε δύσκολες ατραπούς εισήλθε και ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών,
παρά την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να
επιδεικνύει το τμήμα του τομέα που ασχολείται με θέματα διεθνών εταιρειών».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε στην
Κυβερνητική προσπάθεια εξασφάλισης στήριξης της οικονομίας μας είτε μέσω εκτός ΕΕ
διακρατικού δανεισμού, είτε μέσα από το μηχανισμό στήριξης της ΕΕ, για σκοπούς τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης και ίσως για
αντιμετώπιση των πιεστικών δημοσιονομικών
αναγκών. «Ελπίζουμε» ανέφερε, «η προσπάθεια αυτή να έχει το ποθητό αποτέλεσμα, που
δεν είναι άλλο από την αρχή εξόδου από το
φαύλο κύκλο, στον οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Θέλουμε να πιστεύουμε συνέχισε, ότι μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση του,
το τραπεζικό σύστημα θα αναθεωρήσει τα
όποια κακώς έχοντα του παρελθόντος και θα
συνδράμει την ενίσχυση της ρευστότητας. Η
χώρα μας είπε, δεν αντέχει να ξαναζήσει, συνθήκες συνύπαρξης ύφεσης από τη μια και ψηλού κόστους χρήματος από την άλλη».
Ο κ. Ανδρέου ζήτησε όπως, «οι όποιες αλλαγές νοοτροπίας να μην περιοριστούν στον
τραπεζικό τομέα, αλλά να επεκταθούν, σε βάθος, σε ολόκληρο το οικοδόμημα της Κυπριακής οικονομίας. Το μετα-αποικιακό μοντέλο
του κρατισμού, που φυσιολογικά ακολουθήθηκε με τη δημιουργία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, αφέθηκε δυστυχώς να προσλάβει
ουσιαστικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δημιουργώντας ένα αχρείαστα μεγάλο και ακόμη
πιο αχρείαστα πολυδάπανο δημόσιο τομέα.
Είναι εμφανές, ότι δεν υπάρχει πλέον, η δυνατότητα συντήρησης αυτής της κατάστα-

σης. Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας,
και έχοντας ως γνώμονα την άκρως διδακτική εμπειρία της Ελλάδας, το όποιο λεγόμενο
πολιτικό κόστος του σήμερα, θα είναι ασύλληπτα μικρότερο από το τι θα κληθούμε να
πληρώσουμε στο άμεσο μέλλον, αν και τώρα παραμείνουμε αδρανείς». Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ τόνισε πως επιβάλλεται η ορθολογικοποίηση των οικονομικών μας σε όλα τα επίπεδα, κρατικό, ημικρατικό, τοπική αυτοδιοίκηση
και επεσήμανε πως « προκαλεί, για παράδειγμα, μεγάλη δυσφορία το γεγονός ότι ακόμη
και μεσούσης της κρίσης, ημικρατικοί οργανισμοί, εκμεταλλευόμενοι προφανώς τη δεσπόζουσα θέση τους, με ευκολία καταφεύγουν σε
αυξήσεις τελών και χρεώσεων, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.
Αντί αυτές οι ανάγκες να προσαρμόζονται
στη βάση των υφιστάμενων εσόδων, θεωρείται δεδομένη η αυτόματη αύξηση αυτών των
αναγκών, για την ικανοποίηση των οποίων
επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις.
Στο ίδιο πλαίσιο, και δεδομένων των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
ανάκτηση και ενίσχυση της ρευστότητας τους,
αντικρίζεται τουλάχιστο ως ατυχής η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου για τον ΦΠΑ,
που υποχρεώνει εκατοντάδες να καταβάλουν
ΦΠΑ, το οποίο δεν χρεώνουν και μετά να αναμένουν την επιστροφή του, και μάλιστα σε μια
εποχή όπου λόγω της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, οι όποιες επιστροφές γίνονται με πολύ μεγάλη βραδύτητα».
Ο κ. Ανδρέου υπογράμμισε ότι, ο επιχειρηματικός κόσμος και το ΕΒΕ Λεμεσού, υιοθετούν πλήρως την άποψη, ότι κλειδί εξόδου
από την κρίση είναι η ανάπτυξη, μέσα από την
οποία θα τονωθεί η αγορά και, κυρίως, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Συνέχισε δε
λέγοντας και τα εξής: «Ρίχνοντας μια ματιά στα
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στη

Λεμεσό, διακρίνουμε, πέρα από τα έργα που
χρηματοδοτεί η Αρχή Λιμένων από τα δικά
της αποθεματικά,
Α. Έργα που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο
ποσοστό από Ευρωπαϊκά ταμεία (αναπλάσεις και εξωραϊστικά έργα σε δήμους και
κοινότητες)
Β. Έργα που προχωρούν με τη μέθοδο ΒΟΤ
(όπως η μαρίνα Λεμεσού), και
Γ. Ιδιωτικές οικιστικές & άλλες αναπτύξεις
(όπως οι δίδυμοι πύργοι, τα γήπεδα
γκολφ, κλπ)
Αντίθετα, έργα που αναμένουν ουσιαστική κρατική οικονομική αρωγή για να προχωρήσουν, προεξαρχόντων του Συνεδριακού
Κέντρου και του Τεχνολογικού Πάρκου, παρέμειναν σε αποτελμάτωση».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε πως «το
συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει από τα
προαναφερθέντα, είναι πως η αναπτυξιακή
πορεία του τόπου μας, περνά σε μεγάλο βαθμό από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παρουσία μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την πλήρη
κατανόηση του κεντρικού ρόλου του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με τα σωστά κίνητρα και
τη σωστή κρατική εποπτεία, είναι σε θέση να
είναι πρωτοπόρος στην αναπτυξιακή πορεία
της χώρας μας».
«Ειδικά», συνέχισε ο κ. Ανδρέου, «για το
Συνεδριακό Κέντρο, ως ΕΒΕ Λεμεσού δηλώνουμε απερίφραστα ότι, αν όντως η μη κινητικότητα έχει να κάνει με την αδυναμία των
δημόσιων οικονομικών, εμείς είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, να
αναλάβουμε το μερίδιο που μας αναλογεί, για
την εξεύρεση του επενδυτικού σχήματος που
μπορεί να αναλάβει το έργο, χωρίς επιβάρυνση των ταμείων του κράτους. Συγκεκριμένα,
θα μπορούσε το κράτος να συνδράμει στην
όλη προσπάθεια, μέσα από την έκδοση ομολογιακού δανείου, για εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων, ή με την παροχή ανάλογων
κινήτρων. Όποια και να είναι αυτή η βοήθεια,
εμείς είμαστε έτοιμοι να εξεύρουμε του επενδυτές, και/ή τα απαιτούμενα κεφάλαια, για την
ευόδωση της όλης προσπάθειας».
Ακολούθως ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με τον Υπουργό
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, για το
θέμα της δημιουργίας Συνεδριακού Κέντρου
στη Λεμεσό και ανέφερε ότι ο κ. Συλικιώτης,
διαβεβαίωσε για την στήριξη του Υπουργείου
του, αλλά και του ιδίου προσωπικά, στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την δημιουργία του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λεμεσό.
Μιλώντας στη συνέχεια για την ανάπτυξη, την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυση της ρευστότητας, ο Πρόεδρος
του ΕΒΕΛ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πραγματικά πολύτιμο κομμάτι της οικονομίας, της
Κύπρου γενικά και της Λεμεσού ειδικά που
αποτελούν οι .ξένες εταιρείες, οι ξένοι επενδυτές και καταθέτες. «Μπορεί είπε, να μην έχουμε πολλούς από αυτούς σήμερα μαζί μας»,
παρατήρησε, «καθώς οι εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Όμως τους γνωρίζουμε καλά,
και άμεσα ως μέλη μας, όπως είναι μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος ∆ιεθνών Τραπεζών, και μέσα από την εξαιρετική συνεργασία μας με
άλλα οργανωμένα σύνολα που τους εκπροσωπούν, όπως είναι ο Σύνδεσμος ∆ιεθνών
Επιχειρήσεων Κύπρου (CIBA) και το Κυπριακό
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Σε αυτές τις εταιρείες, και σε αυτούς τους επενδυτές και καταθέτες συνέχισε, θα ήθελα από αυτό το βήμα, να
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απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που μας τιμούν με την παρουσία τους στη χώρα μας και
στην πόλη μας, για την εμπιστοσύνη τους και
ακόμη περισσότερο για την ανοχή τους, ακόμη και όταν υποχρεώθηκαν να περάσουν ένα
μεγάλο τμήμα του περσινού θερμού καλοκαιριού χωρίς κλιματισμό».
Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ απηύθυνε επείγουσα έκκληση στις αρμόδιες αρχές,
για διαφύλαξη αυτού του ζωτικής σημασίας
για τον τόπο μας τομέα. « Η εικόνα μας» ανέφερε, «όπως και η ανταγωνιστικότητα μας, ως
διεθνές επιχειρηματικό κέντρο σίγουρα έχει
διαφοροποιηθεί προς το χειρότερο, συνεπεία
των υποβαθμίσεων και άλλων προβλημάτων
που αντιμετωπίστηκαν. Την ίδια ώρα ανταγωνιστικοί επενδυτικοί προορισμοί, εντός της ΕΕ,
χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και
άλλες, λαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης της δικής
τους ελκυστικότητας προς τους ξένους επενδυτές. Η Κύπρος, ιδιαίτερα στην παρούσα
κρίσιμη συγκυρία, δεν έχει την πολυτέλεια, είτε της αδιαφορίας, είτε της αδράνειας».
Κάνοντας αναφορά στους ξένους επενδυτές και καταθέτες, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ εξήρε
ιδιαιτέρως τη συνεισφορά,
«Α. Των Γερμανών πρωτοπόρων της ναυτιλίας, στην παρουσία των οποίων η Λεμεσός
οφείλει την ξεχωριστή τιμή να είναι σήμερα,
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο. Β. Των Ρώσων επενδυτών,
καταθετών και άλλων, που επέλεξαν κατά χιλιάδες να καταστήσουν τη Λεμεσό, το δεύτερο
τους σπίτι, ενώ φυσικά είμαστε ευγνώμονες
και προς τη Ρωσική κυβέρνηση για τη συνεχή
της στήριξη προς τη χώρα μας, στον οικονομικό και όχι μόνο τομέα».
Ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε και στο θέμα
του φυσικού αερίου και είπε πως συχνά λέγεται, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, ότι στις
δύσκολες της στιγμές η χώρα μας έχει την εύνοια της τύχης ή και της Θείας Πρόνοιας. « Ότι
κάποιοι, εξωγενούς χαρακτήρα παράγοντες,
εμφανίζονται ξαφνικά για να μας διασώσουν,
από μία ολοκληρωτική οικονομική κατάρρευση. Και είναι γεγονός, ότι από πλευράς εισροής κεφαλαίων και άλλως πως, η Κύπρος
απεκόμισε οικονομικά οφέλη σε δύσκολες για
την ίδια στιγμές, όπως από το εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο τη δεκαετία του 1970, από τις
μετέπειτα συρράξεις στην περιοχή του Κόλπου, και το πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Και
τώρα, σιγοψιθυρίζεται ότι η οικονομική σωτηρία βρίσκεται και πάλι ενώπιον μας, από κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα, νότια της Λεμεσού,
και κάποιες χιλιάδες μέτρα κάτω από το βυθό
της Μεσογείου.
Είναι πραγματικά ενθαρρυντικά, τα νέα
από το μέτωπο του φυσικού αερίου και οι
προοπτικές μπορεί να είναι εξαιρετικές. ∆ιακρίνουμε ήδη, το ενδιαφέρον που προκαλείται διεθνώς, κάτι που διαπιστώνουμε κι εμείς
μέσα από τις συζητήσεις μας με ξένες αποστολές, που επισκέπτονται το ΕΒΕΛ. Ανησυχούμε
όμως ταυτόχρονα, γιατί η ευφορία που δημιουργείται από αυτή την προοπτική, μπορεί να
οδηγήσει σε εφησυχασμό, σε ότι αφορά την
άμεση ανάγκη ριζικής, και με ορθολογικά κριτήρια, αναδιάρθρωσης της οικονομίας μας.
Θα ήταν καταστροφικό αν με τη σκέψη ότι σε
μερικά χρόνια θα έχουμε μια νέα σημαντική
πηγή εσόδων, θεωρήσουμε ότι μπορούμε να
διαιωνίσουμε περαιτέρω το οικονομικό καθεστώς της τελευταίας 50ετίας.
Τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, Βουλευτές, ∆ήμαρχοι, ο Πρόεδρος τη Ένωσης Κοινοτήτων
Λεμεσού καθώς και πλήθος Επιμελητηριακοί
από όλη την Κύπρο.

26

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

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
Επιλύθηκε το πρόβλημα τηλεφωνίας στη
Βιομηχανικής Περιοχή
Φρενάρου
Η Βιομηχανική Περιοχή
Φρενάρου αντιμετώπιζε τα
τελευταία χρόνια προβλήματα
επικοινωνίας, λόγω του
ότι τόσο το σήμα κινητής
τηλεφωνίας όσο και το σήμα
σταθερής τηλεφωνίας και
διαδικτύου ήταν εξαιρετικά
αδύνατα έως και ανύπαρκτα.
Το υπό αναφορά πρόβλημα
είχε μετατραπεί σε μεγάλο
βραχνά για τις επιχειρήσεις
που εδρεύουν στη
συγκεκριμένη περιοχή αφού
είχε όπως ήταν φυσικό
αρνητικό αντίκτυπο στις
δραστηριότητες τους.
Έτσι πάγιο αίτημα τόσο
του ΕΒΕΑ όσο και των
βιομηχάνων της ΒΙ.ΠΕ.
Φρενάρους ήταν η
τοποθέτηση επιπλέον κεραίας
στην περιοχή για καλύτερη
εκπομπή σήματος. Μετά από
χρονοβόρες διαδικασίες,
και αφού προηγήθηκε
η εξασφάλιση των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων
η τοποθέτηση κεραίας
από την ΑΤΗΚ, εντός της
κοινότητας Φρενάρους έγινε
πραγματικότητα στις 20
Ιουνίου 2012.
Με τη λειτουργία της
κεραίας αναμένεται ότι θα
αναβαθμιστεί η ποιότητα
των υπηρεσιών της
ΑΤΗΚ και θα επιλύσει το
πρόβλημα επικοινωνίας που
ταλαιπωρούσε τις επιχειρήσεις.
Το ΕΒΕΑ είναι ιδιαίτερα
ικανοποιημένο από την εξέλιξη
αυτή και εκφράζει δημόσια
τις ευχαριστίες τους προς την
ΑΤΗΚ Αμμοχώστου και την
Τοπική Αρχή Φρενάρους για
τη συνεργασία και συμβολή
τους στην επίλυση του
σοβαρού αυτού προβλήματος.

Απόδοση ΦΠΑ από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται
σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής
Το ΕΒΕ Αμμοχώστου σε συνεργασία
με την Υπηρεσία ΦΠΑ, διοργάνωσε στις
22.6.2012, στο ∆ημαρχείο Παραλιμνίου, ενημερωτική ημερίδα / σεμινάριο,
για τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας του
ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 11Β των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι το 2012,
που τίθεται σε εφαρμογή από 9.3.2012,
όταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με
αγαθά μέσα στα πλαίσια κατασκευής,
μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής,
σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλει ΦΠΑ επί της παροχής των υπηρεσιών.
Μετά την παρουσίαση και ενημέρωση για τις πρόνοιες της νομοθεσίας από
τους λειτουργούς του ΦΠΑ ακολούθησε
συζήτηση και εκφράστηκαν οι πιο κάτω
απόψεις και ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου και των λογιστών τους.
• Οι εταιρείες που θα παρέχουν υπηρεσίες μαζί με αγαθά, για οικοδομικές εργασίες, με βάση τις πρόνοιες
του άρθρου 11Β των περι ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2012, θα καταβάλλουν ΦΠΑ για τις αγορές τους,
π.χ.. σκυρόδεμα, υλικά οικοδομής,
σίδηρο, ξυλεία και άλλα αγαθά αλλά
δεν θα επιβάλλουν ΦΠΑ στον λήπτη
της παροχής των υπηρεσιών τους.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν μεγάλα ποσά από
τη
ρευστότητα τους για την
αγορά των υλικών αυτών, τα οποία θα
διεκδικήσουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στο τέλος της τριμηνίας. Η πρόνοια
αυτή θα οξύνει το πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο
Αρθρο
11Β, γι’ αυτό ζητούν από το κράτος να
επιστρέψει τα ποσά αυτά, κατά π ρ ο τ ε ραιότητα σε διάστημα ενός μηνός από
την κατάθεση της δήλωσης ΦΠΑ.
• Ορισμένοι επιχειρηματίες εξέφρασαν

αμφιβολίες κατά πόσο οι νέοι αυτοί κανονισμοί θα συμβάλουν θετικά στην
ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών
και στην προσέλκυση επενδύσεων και
ζήτησαν την κατάργηση τους.
• Φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει
σύγχυση όσον αφορά τις πρόνοιες
της νομοθεσίας, ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους λειτουργούς του
ΦΠΑ και θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για τη διευκρίνιση τους. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει
κατανόηση και να μη τιμωρούνται οι
φορολογούμενοι για τυχόν λάθη ή
παραλείψεις στις δηλώσεις τους.
• Εγινε εισήγηση όπως τεθεί κάποιο όριο
/ αξία τιμολογίου ως κριτήριο για την
εφαρμογή του κανονισμού αυτού.
• ‘Εγινε επίσης εισήγηση όπως στο

έντυπο 4Β του ΦΠΑ, εισαχθεί ειδική πρόνοια για το Άρθρο 11Β και
να τεθούν χρονικά όρια για την επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων
στους δικαιούχους.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν πολλά στελέχη επιχειρήσεων και λογιστικών
γραφείων.
Εκ μέρους του ΕΒΕ Αμμοχώστου ο
Γραμματέας / ∆ιευθυντής κ. Ιάκωβος
Χατζηβαρνάβας, ευχαρίστησε όλους
για τη συνεργασία και συμμετοχή τους
στο ενδιαφέρον αυτό σεμινάριο και
ιδιαίτερα το ∆ήμο Παραλιμνίου για τη
φιλοξενία του και πρόσθεσε ότι θα μεταφέρει τις απόψεις και ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου προς τα αρμόδια
όργανα ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.
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Σεμινάριο Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου σε συνεργασία με τα ΕΒΕ Αμμοχώστου και
Λεμεσού και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που είναι ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κύπρο, διοργάνωσαν στις 30 Μαϊου
2012, σεμινάριο με θέμα ‘’Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – Πρόληψη
των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων’’.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διάδοση του βασικού μηνύματος ότι οι εργαζόμενοι και η διοίκηση / οι
εργοδότες πρέπει να συνεργάζονται στον τομέα της
πρόληψης των κινδύνων στην εργασία για πρακτικούς, οικονομικούς, νομικούς και ηθικούς λόγους.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε αναφορά
και επεξήγηση των κατευθυντήριων οδηγιών στους
εργοδότες προκειμένου να διαχειρίζονται από κοινού

με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους
συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με την
εργασία, παρουσίαση του ∆ιαδραστικού ∆ιαδικτυακού Εργαλείου για την Εκτίμηση Κινδύνου (OIRA)
και παράδειγμα καλής πρακτικής από εκπρόσωπο
εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε για την πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο
εργασίας.

Επαναφορά φορολογικού κινήτρου επιταχυνόμενης απόσβεσης
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ στην τελευταία
συνεδρία του, συζήτησε το θέμα της ‘’επαναφοράς του
φορολογικού κινήτρου της επιταχυνόμενης απόσβεσης’’, όπως αυτό εφαρμόστηκε μετά το 1978.
Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι η αξιοποίηση των αδρανούντων ακινήτων και η εξόφληση
των δανείων που οφείλουν οι εταιρείες ανάπτυξης γης
στις εμπορικές τράπεζες (οι οποίες θα υποχρεωθούν
να τα δηλώσουν ως επισφαλή χρέη εφόσον δεν μπορούν να τα εισπράξουν).

Για την εφαρμογή της πρότασης απαιτείται η υιοθέτηση της από την Κυβέρνηση καθώς και η συνεργασία
και συναίνεση των τραπεζών οι οποίες θα πάρουν από
τους Developers ένα αριθμό ακινήτων, έναντι των δανείων τους και θα τα πουλήσουν στην αγορά σε ειδικές
τιμές (forced sale value).
Mε το σχέδιο αυτό θα δοθεί κίνητρο στους αγοραστές, θα κινηθεί η αγορά των ακινήτων και θα αξιοποιηθεί ένας τεράστιος πλούτος, που σήμερα είναι
αδρανής. Θα εξασφαλίσουν επίσης οι τράπεζες τα δά-

νεια τους και το κράτος θα εισπράξει φόρους και μεταβιβαστικά τέλη.
Πιστεύεται επίσης ότι το κίνητρο της επιταχυνόμενης
απόσβεσης πρέπει να καλύψει και τον τομέα της μεταποίησης της τεχνολογίας και άλλους παραγωγικούς
τομείς με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη
δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης.
Το ΕΒΕΑ έχει καταθέσει την πρόταση του στο ΚΕΒΕ
για περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση και προώθηση
προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή.

Ενέργειες ΕΒΕΑ για Εθνικό ζήτημα Αμμοχώστου
Οι τελευταίες εξελίξεις στο Εθνικό ζήτημα και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την πόλη της Αμμοχώστου
απασχόλησαν το Συμβούλιο του ΕΒΕΑ που αποφάσισε προώθηση διαφόρων ενεργειών με στόχο την επιστροφή της κατεχόμενης Αμμοχώστου στους νόμιμους
κατοίκους της όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες κορυφής, τα ψηφίσματα των Ην. Εθνών και του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η
επιδίωξη συνάντησης με την Υπουργό Εξωτερικών για
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, τους πρέσβεις
των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα Ην.
Εθνη και άλλους φορείς.
Το Επιμελητήριο θα δραστηριοποιηθεί επίσης
προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μέτρων

εμπιστοσύνης, ένα τομέα στον οποίο ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, γι’ αυτό και θα επιδιωχθούν επαφές με Τ/Κ
επιχειρηματίες οι οποίοι τάσσονται υπέρ του ανοίγματος της πόλης της Αμμοχώστου, ως πρώτο βήμα
για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση
της πατρίδας μας.
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μικρά
Συνάντηση Χρυσοχόων –
Αργυροχόων
Οι Χρυσοχόοι – Αργυροχόοι της
πόλης και επαρχίας Λάρνακας
μέλη του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
πραγματοποίησαν συνάντηση
στα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας,
με σκοπό την εξέταση
προβλημάτων του κλάδου. Στη
συνάντηση παρευρέθηκε ο
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ.
Όθωνας Θεοδούλου ο οποίος
αναφέρθηκε στην παράδοση της
Λάρνακας στον κλάδο όπως και
στην εξαίρετη συνεργασία του
Επιμελητηρίου της πόλης με τους
επαγγελματίες της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
εξετάστηκαν τα προβλήματα του
κλάδου όπως και οι δυνατότητες
συμβολής του Επιμελητηρίου
στην επίλυση τους.

Επίσκεψη ΕΒΕΛ
στο εμπορικό κέντρο
της πόλης
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας
κ. Όθωνας Θεοδούλου , ο
Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμπορικού Κέντρου κ. Ριάκος
Σεραφείμ και ο ∆ιευθυντής του
Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Ψαράς
πραγματοποίησαν επίσκεψη
στο εμπορικό κέντρο της πόλης
όπου συναντήθηκαν με μέλη του
Οργανισμού.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε
το διαχρονικό ενδιαφέρον του
Επιμελητηρίου για το εμπορικό
κέντρο της πόλης και τα
προβλήματα των επαγγελματιών
της περιοχής, και συζήτησε με
τα μέλη του Επιμελητηρίου το
θέμα των ξεπουλημάτων, των
τουριστικών περιοχών το ζήτημα
της προσέλκυσης αγοραστικού
κοινού στο εμπορικό κέντρο κ.α.
Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει
την επαφή του με τα μέλη του
στο εμπορικό κέντρο της πόλης
για καλύτερο συντονισμό και
ενημέρωση.
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Το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο ΕΒΕ Λάρνακας
Το Επιμελητήριο Μαγνησίας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο στα πλαίσια
συμμετοχής του σε Κοινοτικό Πρόγραμμα. Η αποστολή
του Ελλαδικού Επιμελητηρίου
επισκέφθηκε τα γραφεία του
ΕΒΕ Λάρνακας με το οποίο είναι αδελφοποιημένο από τον
Ιούνιο του 1977.
Η αποστολή αποτελείτο από τους κ.κ. Αθανάσιο
Σταυρίδη Αντιπρόεδρο του
Επιμελητηρίου,
Ευστάθιο
Πλαστάρα Γενικό Γραμματέα, Βασίλη Νιζάμη Νομικό
Σύμβουλο, Βασίλη Χριστοδούλια Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Νέων, Απόστολο
Αθανάσο Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας, Ευδοκία
Καπούλα Οικονομικό Επόπτη
και την κ. Αγγελική Καραμπατζάκη Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Μαγνησίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρ-

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου
Μαγνησίας της Λάρνακας

νακας κ. Όθωνας Θεοδούλου
καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Ελλαδικού Επιμελητηρίου υπογραμμίζοντας
τις καλές σχέσεις του ΕΒΕΛ
με τα Ελλαδικά Επιμελητήρια
και ιδιαίτερα με το Επιμελητήριο Μαγνησίας με το οποίο
το Επιμελητήριο Λάρνακας είναι αδελφοποιημένο από το
1977. Ο κ. Σταυρίδης Αντι-

πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ευχαρίστησε
το ΕΒΕ Λάρνακας για το θερμό καλωσόρισμα και αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των
σχέσεων των Ελλαδικών και
των Κυπριακών Επιμελητηρίων με σκοπό την αναβάθμιση
των Εμπορικών συναλλαγών
των δύο χωρών.
Κατά τη διάρκεια της συ-

νάντησης, η οποία ήταν
ιδιαίτερα παραγωγική, συζητήθηκαν διάφορες πτυχές μιας νέας συνεργασίας των δύο
Επιμελητηρίων. Τα Υπηρεσιακά στελέχη των δύο Επιμελητηρίων θα συνεχίσουν τις
συναντήσεις και θα ενημερώσουν τα ∆.Σ των δύο Επιμελητηρίων για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Ο Νομός Μαγνησίας θεωρείται μια από τις πιο προνομιακές περιοχές της Ελλάδας.
∆ιαθέτει ένα από τα καλύτερα Λιμάνια, δύο Αεροδρόμια
(Σκιάθος, Νέα Αγχίαλος) και
συνδέεται σιδηροδρομικά με
τις μεγάλες πόλεις. Ο Νομός
διαθέτει επίσης σημαντική
γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή, το 24% της Ελλαδικής μεταποίησης με ιδιαίτερα ανερχόμενο τον τομέα του
τουρισμού με 10% της εθνικής πίτας στον κλάδο.

Συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας υπό
την προεδρία του ∆ημάρχου της πόλης
και τη συμμετοχή του Προέδρου του
ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνα Θεοδούλου
πραγματοποίησε συνεδρία στα γραφεία
του ∆ήμου Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συζητήθηκε το θέμα του έργου Λιμανιού –
Μαρίνας όπως και η πρόθεση Κινέζικου
Οργανισμού να επενδύσει στις παλαιές
εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου.
Κατόπιν συζήτησης των θεμάτων απο-

φασίσθηκε η έκδοση ανακοίνωσης και
για τα δύο θέματα ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υπογραφή της συμφωνίας για το ενιαίο έργο
Λιμανιού – Μαρίνας όπως και για προώθηση της Κινέζικης επένδυσης.

Ενιαίο έργο Λιμανιού Μαρίνας
Την άμεση υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και της Κοινοπραξίας “Ζήνων” ζήτησε με επιστολή
του στον Υπουργό Συγκοινωνιών ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ.
Όθωνας Θεοδούλου.
«Παρακολουθούμε τονίζει με ιδιαίτερη ανησυχία την
παρατεινόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Κοινοπραξίας “Ζήνων” αναφορικά με
το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας, γεγονός το οποίο δίνει
την ευκαιρία σε διάφορες ομάδες και οργανωμένα συμφέροντα να επιδιώκουν όλο και πιο έντονα την ναρκοθέτηση του έργου.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό και θα βλέπαμε ιδιαίτερα θετικά την υπογραφή και ανακοίνωση της συμφωνίας
εφ΄όσον όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική διαφωνία με την επιτυχούσα Κοινοπραξία “Ζήνων”.
Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην κατάληξη συμφωνίας δημιουργεί αφ΄ενός αμφιβολίες για επιτυχή κατάληξη
και επηρεάζει το όλο επενδυτικό κλίμα στην περιοχή και
αφ΄ετέρου δημιουργεί προσδοκίες (λανθασμένα) σε όσους
επιβουλεύονται το έργο».
Οι πρόσθετες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις των υπαλλήλων της ΑΛΚ δέκα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της
παρούσας διαδικασίας προκάλεσαν ποικίλα ερωτηματικά
στους Λαρνακείς που αναμένουν για δεκαετίες την κατάληξη της διαδικασίας.’’

Επίσκεψη Επιμελητηρίου στη Βιομηχανική
Περιοχή Λάρνακας – Αραδίππου
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Όθωνας Θεοδούλου και ο ∆ιευθυντής του κ. Γ. Ψαράς επισκέφθηκαν μέλη του ΕΒΕ Λάρνακας στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας – Αραδίππου. Τα
προβλήματα της Βιομηχανίας είναι καθημερινό μέλημα του
Επιμελητηρίου της Λάρνακας και τα μέλη του στη Βιομηχανία
αποτελούσαν πάντοτε τη ραχοκοκαλιά του ΕΒΕΛ.

Τις συναντήσεις απασχόλησαν η μείωση του κύκλου εργασιών της αγοράς, τα υπέρογκα τιμολόγια του ηλεκτρισμού,
η έλλειψη επιδοτήσεων ακόμα και των παραδοσιακών σχεδίων της βιομηχανίας κ.α. Οι επισκέψεις του ΕΒΕΛ στα μέλη
των Βιομηχανικών Περιοχών θα συνεχιστούν καλύπτοντας
όσον το δυνατόν περισσότερους βιομηχάνους.
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μικρά
Προσπάθεια εργοδότησης
Ελλήνων ανέργων
στην Πάφο
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του
με την κατάσταση που επικρατεί
στην Ελλάδα και των προσπαθειών που καταβάλλει για υποστήριξη των Ελλήνων αδερφών του και
ιδιαίτερα των μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων με τα οποία
είναι αδελφοποιημένο, ως επίσης
και τους δημότες των ∆ήμων του
δικτύου Πάφου, αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδας, κάλεσε όσους Έλληνες ενδιαφέρονται
να εργοδοτηθούν στην Πάφο κυρίως στους τομείς του Τουρισμού
και άλλων συναφών κλάδων να
αποστείλουν τα βιογραφικά τους.
Το Επιμελητήριο Πάφου θα προσπαθήσει μέσω των μελών του
αλλά και γενικότερα του Επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου να
διευθετηθεί εργασία για όσο το
δυνατό περισσότερους ενδιαφερόμενους / αιτητές.

Προστάτεψτε
τα δάση
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Σεμινάριο: «Βασικά τραπεζικά κριτήρια δανεισμού
και εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 07/06/2012,
σεμινάριο με θέμα «Βασικά Τραπεζικά Κριτήρια ∆ανεισμού και Εξειδικευμένες
Μορφές Χρηματοδότησης»
που διοργανώθηκε από το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε
συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου, το Cyprus Institute of
Financial Services και τη
Μονάδα Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου.
Το πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου και το
παρουσίασαν οι εμπειρογνώμονες από τον Τραπεζικό
τομέα κύριοι Νίκος Ριαλάς,
Νικόλας Χαραλάμπους και
Κύπρος Έλληνας.
Σε χαιρετισμό του ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου,
κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης, ανέφερε πως βασικός σκοπός
του προγράμματος είναι η
παρουσίαση και η ανάλυση
στους συμμετέχοντες των βασικών κριτηρίων δανεισμού
που χρησιμοποιεί μια τράπε-

ζα για τις επιχειρήσεις καθώς
και των εξειδικευμένων μορφών χρηματοδότησης τους
(Factoring, Ενοικιαγορά &
Leasing).
Ο κ. Ζαμπυρίνης επεσήμανε πως σε μια περίοδο
που η οικονομική κρίση και
τα προβλήματα της οικονομίας και του τραπεζικού
τομέα περιορίζουν τις δυνα-

τότητες της ανταγωνιστικής
δανειοδότησης των επιχειρήσεων με επιπτώσεις σε
θέματα ρευστότητας και λειτουργικότητας των, το Επιμελητήριο Πάφου προσπαθεί
μέσω της συνεχούς και ενημέρωσης και κατάρτισης, να
στηρίξει τον Επιχειρηματικό
κόσμο της Επαρχίας ώστε να
ανταποκριθεί στις σημερινές

δύσκολες απαιτήσεις, με κύριο στόχο την επίτευξη των
επιχειρηματικών τους στόχων.
Τέλος ευχαρίστησε την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναμικού για την τεράστια
συμβολή της σε θέματα κατάρτισης των εργαζομένων
και ανάπτυξης της οικονομίας γενικότερα.

ΕΒΕΠ: Συνάντηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων
Σε συνάντηση που είχε το ∆Σ του ΕΒΕ
Πάφου στις 5/6/2012 με την Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημοσίων Έργων κα Χρυστάλλα Μαλλούπα
και άλλους αξιωματούχους του Τμήματος, έγινε παρουσίαση των εγκεκριμένων καθώς και των υπό μελέτη οδικών
και θαλάσσιων έργων της Επαρχίας Πάφου, και γενικότερα εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του
Τμήματος και αφορούν την ανάπτυξη
της Επαρχίας Πάφου.
Στη συνάντηση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός και τα
μέλη του ∆Σ κατέθεσαν τις εισηγήσεις
αλλά και τους προβληματισμούς τους
για την καθυστέρηση που παρατηρείται, (για διάφορους λόγους), στην υλοποίηση διαφόρων σημαντικών έργων

της Πάφου και αντηλλάγησαν απόψεις
για την ταχύτερη δυνατή κατασκευή
των αναγκαίων οδικών και θαλάσσιων
έργων υποδομής.
Τέλος, εκφράστηκε η κοινή επιθυ-

μία για συνέχιση και εντατικοποίηση
της συνεργασίας και για συντονισμό με
στόχο την επίλυση των προβλημάτων
που παρουσιάζονται στην προώθηση
των διαφό.

Φωτογράφηση μοντέλων στην Πάφο
Φιλανθρωπικό καλεντάρι της Ryanair στην Πάφο

ΤΑ ∆ΑΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για
προβολή της Πάφου και των πτήσεων
της Ryanair προς Πάφο-Κύπρο η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), και η
Hermes Airports φιλοξένησαν στις 10-14
Ιουνίου στην Πάφο, περισσότερα από 20
πανέμορφα μοντέλα για τις ανάγκες φωτογράφησης και ετοιμασίας του φιλανθρωπικού καλεντάρι Ryanair 2013.
Κάθε χρόνο η Ryanair ετοιμάζει ένα τέτοιο καλεντάρι καi εκτελεί φωτογράφηση

μοντέλων σε συγκεκριμένο προορισμό.
Φέτος λόγω των πτήσεων προς Πάφο
αλλά και μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ηermes και της ΕΤΑΠ συμφωνήθηκε το Φιλανθρωπικό καλεντάρι
2013 (Charity calendar) να γίνει αποκλειστικά στην Πάφο και έχει περιλάβει φωτογράφηση από διάφορα μέρη της πόλης
και επαρχίας.
Παραδοσιακά το καλεντάρι πωλείται
λιανικά σε κάθε πτήση και προβάλλεται
μέσα από την ιστοσελίδα της Ryanair, μέ-

σα από το περιοδικό του αεροπλάνου, σε
διάφορα δελτία τύπου και ανακοινώσεις,
ενώ επιπρόσθετα ο προορισμός περιλαμβάνεται σε όλο το καλεντάρι με φωτογραφίες, αναφορά και λογότυπο.
Αναμένεται ότι μέσα από την δράση
αυτή θα προβληθεί άμεσα ακόμη περισσότερο ο προορισμός “Πάφος” ενώ με
την έναρξη διάθεσης του καλεντάρι περί
τα τέλη του 2012 στο κοινό θα δημιουργήσει μια καλή βάση για προβολή του
προορισμού και το 2013.
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Tο EBE Πάφου συναντήθηκε με τον Κυπρο-ρωσικό Σύνδεσμο Πάφου
Μέλη του ∆Σ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου συναντήθηκαν με το ∆.Σ. του Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσμου Πάφου στα γραφεία του Ε.Β.Ε
Πάφου την Τρίτη 19/6/2012, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γ. Λεπτός αφού
καλωσόρισε τα Μέλη του ∆.Σ. του Συνδέσμου, τόνισε
την υποστήριξη του Επιμελητηρίου στον νεοσύστατο
Σύνδεσμο. Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κυρίες Ό. Σώζου και Α. Ανδριώτη αντίστοιχα, ενημέρωσαν το ∆.Σ. του ΕΒΕΠ για τις μέχρι σήμερα δράσεις
του Συνδέσμου και ανέφεραν πως στόχος του Συνδέσμου είναι η σύσφιγξη των σχέσεων Κυπρίων και Ρώσων, η προώθηση της ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου
και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
μέσω διαφόρων εκδηλώσεων που συμμετέχει ή διοργανώνει το ∆Σ του Συνδέσμου.
Στη συνέχεια τα Μέλη του Συνδέσμου ανάφεραν ότι
ο Σύνδεσμος προγραμματίζει τα πιο κάτω :
• Τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσω της οποίας να ενημερώνονται οι Ρωσόφωνοι για τις δραστηριότητες, του
Συνδέσμου και της Πάφου γενικότερα.
• Τη δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης σε ενδιαφερόμενους Ρω-

•

σόφωνους κατοίκους του εξωτερικού έτσι ώστε να
αισθάνονται φιλικά για την Πάφο.
Παροχή βοήθειας και στήριξης σε Ρώσικες επιχειρήσεις του εξωτερικού που θέλουν να μεταφέρουν την
έδρα τους στην Πάφο .

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συνεχάρη το ∆Σ του
Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσμου για τις δράσεις του και υποσχέθηκε την συνέχιση της στήριξης και συνεργασίας του
ΕΒΕ με στόχο την υποστήριξη της Ρώσικης κοινότητας της
Επαρχίας.

Ο Ιταλός πρέσβης στο ΕΒΕ Πάφου
Στα πλαίσια των προσπαθειών του
ΕΒΕ Πάφου για προώθηση της Πάφου, ως αξιόπιστου περιφερειακού
Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών και
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, το
∆.Σ. του Ε.Β.Ε. Πάφου είχε συνάντηση
στα γραφεία του την Τρίτη 19/6/2012
με τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Κύπρο κ. Alfredo Bastianelli.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
κ. Γιώργος Λεπτός αφού ευχαρίστησε τον Ιταλό Πρέσβη για την προθυμία του να αποδεχθεί την πρόσκληση
του Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας, των
σχέσεων και των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της Ιταλίας με την
Επαρχία Πάφου. H πρόσφατη αεροπορική σύνδεση της Πάφου με 4 κύριες πόλεις της Ιταλίας δίδει ιδιαίτερη
προοπτική στην ανάπτυξη σχέσεων
Πάφου – Ιταλίας.
Αναφέρθηκε δε στα δεδομένα και
στις δυνατότητες της Επαρχίας Πάφου
παρουσιάζοντας :

• Τον Τουριστικό τομέα (περιλ. εξειδικευμένου τουρισμού, όπως
επιχειρηματικός, ακαδημαϊκός, ιατρικός, αθλητικός κ.α. ).
• Τις γενικότερες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και επενδύσεων κυρίως στον τομέα των Υπηρεσιών.
• Τις ευκαιρίες στον τομέα Ανάπτυξης Γης
Αναλύθηκαν επίσης και άλλα πλεονεκτήματα της Επαρχίας Πάφου για

προσέλκυση και ικανοποίηση των
προτιμήσεων των Ιταλών επισκεπτών
και επενδυτών. Υπογραμμίστηκε ότι η
ανάπτυξη συνεργασιών με Επιμελητήρια της Ιταλίας θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη και εδραίωση των
Επιμελητηριακών σχέσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών και ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι μέχρι
σήμερα συνεργασίες με Επιμελητήρια
της Ιταλίας σε Ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα που κατέθεσε το ΕΒΕ.
Ο Ιταλός Πρέσβης, συνεχάρη το
Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία
του, υπογράμμισε δε ότι οι δυνατότητες των συνεργασιών είναι πολλές και
ότι θα διερευνήσει όλες τις δυνατότητες επιχειρηματικών συνεργασιών
και θα συντονίσει τις προσπάθειες για
ανάπτυξη των σχέσεων με Επιμελητήρια προσδοκώντας σε θετικά αποτελέσματα.

Eκστρατεία καθαριότητας του ΕΒΕ Πάφου
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκστρατεία καθαριότητας των τουριστικών παραλιακών περιοχών της
Επαρχίας μας που διοργάνωσε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, στα πλαίσια της πολιτικής του για καλλιέργεια και εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης
και ευαισθητοποίησης του κοινού

της Επαρχίας Πάφου, το Σάββατο
7 Ιουλίου 2012, σε συνεργασία με
τις τοπικές αρχές υπό την αιγίδα του
Επάρχου Πάφου.
Η εκστρατεία
καθαριότητας κάλυψε παραλιακές
περιοχές της Επαρχίας (4 ∆ήμους
και όλες τις παραλιακές κοινότητες),
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
τους χώρους που συγκεντρώνουν το

ενδιαφέρον τόσο των τουριστών όσο
και των ντόπιων επισκεπτών στην
Επαρχία. Το θέμα της καθαριότητας
και ευταξίας βρίσκεται ψηλά στις
προτεραιότητες της στρατηγικής για
την τουριστική ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου και θα ακολουθήσουν και
άλλες παρόμοιες ενέργειες από το ∆Σ
του Επιμελητηρίου Πάφου.

Φωτογραφία από την αφετηρία
της εκστρατείας στο ∆ήμο Πάφου
(Αρχαιολογικό Πάρκο Κ. Πάφου)

