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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ημόσια έκκληση στην κυβέρνηση, στα κόμ-

ματα, το συνδικαλιστικό κίνημα, στις Τράπεζες 
και γενικά σ΄ όλους τους οικονομικούς φορείς 
του τόπου για να αρθούν στο ύψος των κρίσι-
μων περιστάσεων και να στηρίξουν την προ-
σπάθεια για έξοδο της Κύπρου από την κρίση, 
απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ Φειδίας Πη-
λείδης.
Μιλώντας στην 85η Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του ΚΕΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 11 ∆εκεμ-
βρίου ο κ. Πηλείδης έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου και ζήτησε συναίνεση και συνεργασία 
από όλους, προκειμένου η χώρα να αντιμετω-
πίσει τις μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις που 
έχει ενώπιον της. Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Πηλείδης 
κατέθεσε δημόσια πρόταση με πακέτο διαρθρω-
τικών και αναπτυξιακών μέτρων, τα οποία πρέπει 

να συνοδεύσουν το Μνημόνιο για να αντιμετω-
πίσουμε την ύφεση και την κρίση.
Σχετικά με το Μνημόνιο, ο κ. Πηλείδης ξεκα-

θάρισε ότι "η συμφωνία για τη δανειακή σύμ-
βαση με την Τρόικα ήταν και παραμένει η μόνη 
ρεαλιστική λύση για να εξέλθουμε από την κρί-
ση". Χωρίς τη δανειακή σύμβαση, τόνισε, τα 
πάντα θα τελούσαν υπό αμφισβήτηση με την οι-
κονομία να κινδυνεύει να παραλύσει.
Ωστόσο, ο κ. Πηλείδης ξεκαθάρισε ότι για το 

ΚΕΒΕ δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επι-
τύχουμε αφού δεν μπορούμε να μπούμε στο 
φαύλο κύκλο ενός δεύτερου, τρίτου και ούτω κα-
θεξής μνημονίου. 
Και συνέχισε:
• Η δανειακή σύμβαση πρέπει να αποδώσει 

καρπούς για την Κύπρο. Είναι απαραίτητο να φέ-
ρει αποτελέσματα. Για να επιτευχθούν αυτά, πρέ-
πει να αλλάξουν πολλά και κυρίως η νοοτροπία 
μας. ∆εν είναι αποδεκτό να συντηρούμε ξεπερα-

σμένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις. Οι πρα-
κτικές της σπατάλης, της κακοδιαχείρισης του 
δημοσίου χρήματος, της παροχολογίας από κυ-
βέρνηση και κόμματα πρέπει να τερματιστούν. 
Ψηφοθηρικές επιλογές πρέπει να αποτελέσουν 
οριστικά παρελθόν. Το δημόσιο χρήμα πρέπει 
να προστατεύεται από όλους, πολιτικούς, πο-
λιτειακούς αξιωματούχους και δημόσιους λει-
τουργούς.  Είμαστε σε σημείο «κομβικό» όχι 
μόνο για την οικονομία, αλλά και το πολιτικό 
μας σύστημα.  
Για τις τράπεζες άσκησε έντονη κριτική για 

τις επενδύσεις σε ομόλογα της Ελλάδας, για τα 
υπέρμετρα δάνεια που χορήγησαν και τα ανοίγ-
ματα που έκαναν. Αφού κάλεσε τις νέες διοική-
σεις τους να είναι πολύ προσεκτικές, επισήμανε 

Προτάσεις για μέτρα
διαρθρωτικών αλλαγών

Τα μέλη του ΚΕΒΕ τίμησαν τους Μ. Μαυρομμάτη και Παν. Λοϊζίδη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Με απόφαση τους τα μέλη του ΚΕΒΕ ανακήρυξαν τον κ. Μάνθο Μαυρομμάτη σε Επίτιμο Πρόεδρο του ΚΕΒΕ και τον κ. Πα-
ναγιώτη Λοϊζίδη σε Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ. Η τιμητική αυτή διάκριση έγινε για τη μεγάλη συνεισφορά τους 
στο Επιμελητηριακό θεσμό και στην οικονομία του τόπου.                                                                     Λεπτομέρειες στη σελίδα 24
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 Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί σε 10,000 
αντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους 
επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις 
που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι 
βοηθούν οικονομικά το ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό 

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

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

  αναγνώσ10.000

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

ΤΗΛ: 22 889 800

Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα 
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, εντελώς δωρεάν.  Στόχος της Υπηρεσίας είναι 
η καθοδήγηση των νέων σε θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές τους επιλογές.
Ειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας  και Πολιτισμού στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι σε θέση να βοηθήσει μαθητές, 
φοιτητές, και άλλους νέους ηλικίας μέχρι 35 ετών, κατά τις απογευματινές 
ώρες προσφέροντας τους καθοδήγηση για τη συμπλήρωση των σπουδών 
και της κατάρτισης τους στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Οργανισμό Νεολαίας 
της Κύπρου στο τηλ. 22-402600/2, E-mail:info@youthboard.org.cy, http://
www.youthboard.org.cy

Από το Yπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας
3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς ενδιαφερομένους

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού, ανακοινώνει την 3η πρόσκληση για υπο-
βολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης 
της Νεανικής Επιχειρηματικότητας το οποίο περι-
λαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-
2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και 
την Κυπριακή ∆ημοκρατία για την περίοδο 2007 – 
2013. 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήρι-

ξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέ-
ων ανθρώπων (από 20 έως 39 ετών) που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαν-
δήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων 
αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις τους , την κατάρτιση και 
τα ταλέντα τους. 
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με 

την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή χρημα-
τοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων, 
βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολο-
γιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγω-
γής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, 

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον το-
μέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθη-
ση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέ-

ους και νέες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρ-
χονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων 
δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, διαμόρφω-
ση χώρων, κατάρτιση , προώθηση, κεφάλαιο κίνη-
σης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις 
€70.000 και τις €50.000 για δραστηριότητες της με-
ταποίησης και άλλες δραστηριότητες αντίστοιχα. Το 
συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 
πρόσκλησης αυτής είναι €2 εκ., καθώς και οι εξοι-
κονομήσεις που θα προκύψουν από άλλα Σχέδια 
που εφαρμόζει η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυ-
ξης του Υπουργείου και συγχρηματοδοτούνται από 
το Ε.Τ.Π.Α. .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις 

αιτήσεις τους από τις 26 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και 
τις 28 Φεβρουαρίου 2013. 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο τα-

χυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Νεανι-
κής Επιχειρηματικότητας». Το έντυπο αίτησης και 
ο Οδηγός του Σχεδίου, διατίθενται από τα Κεντρι-
κά και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού (http://www.mcit.gov.cy) και να επικοινω-
νούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω 
τηλέφωνα:
Λευκωσίας - Κεντρικά 
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 22867178, 
22867239, 22687194
Λεμεσού
Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN 
FRESH HOUSE 25819150, 25819151
Λάρνακας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, ∆ιαμέρισμα 301, 
Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8
Πάφου 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όρο-
φος 26804610 /1/2/3/5/7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ



3
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2012

Ώρα για συνένωση δυνάμεων ώστε να πετύχουμε την ανάπτυξη
τη σημασία να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα 
για να στηρίξει την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Ο κ. Πηλείδης σε αυστηρό τόνο υπογράμμι-

σε ότι "τώρα είναι η ώρα της συλλογικής αντι-
μετώπισης των προκλήσεων για να βγούμε από 
το τέλμα που μας έριξαν τα διαχρονικά λάθη, η 
πολιτική της παραχολογίας και τα λεγόμενα κε-
κτημένα". Ήρθε η ώρα, είπε, που όλοι πρέπει να 
δούμε το δάσος κι΄ όχι  το δέντρο και πρόσθεσε 
ότι "οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι με συνθήμα-
τα, παχιά λόγια και συναισθηματικές εξάρσεις δεν 
λύνονται τα προβλήματα."
Στα πλαίσια αυτά κάλεσε δημόσια τις πολιτι-

κές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους να 
στηρίξουν την υπερπροσπάθεια και επισήμανε 
τα εξής:
•  Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να προσαρμο-
στούν στις απαιτήσεις των καιρών και να αφή-
σουν στο περιθώριο τις διαφορές τους για το 
παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της ανασύνταξης 
όλων των δυνάμεων της Κύπρου. Σ΄ αυτή τη 
μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να την 
κερδίσουμε.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΒΕ
Τα διαρθρωτικά μέτρα που κατέθεσε το ΚΕΒΕ 
είναι τα εξής:

• Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδο-
τικότητας της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της 
σωστής αξιολόγησης και ανάπτυξης των στε-
λεχών του δημόσιου τομέα.

•  Λήψη μέτρων για περιορισμό της γραφειοκρα-
τίας στον ευρύ δημόσιο τομέα.

•  Προώθηση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης 
των εργασιών του δημοσίου (e-goverment)

•  Εναλλαξιμότητα του προσωπικού σε όλο το 
φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε η στελέ-
χωση των κυβερνητικών τμημάτων να γίνεται 
με κριτήριο τον όγκο εργασίας.

•  Επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της Κρα-
τικής Μηχανής.

•  Μείωση των επιτοκίων από τις Εμπορικές Τρά-
πεζες (τα ευρωεπιτόκια είναι καθορισμένα στο 
0.75%, και εμείς έχουμε τα πιο ψηλά επιτόκια 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης).

• ∆ιασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων από τις τράπεζες.

•  Μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, το οποίο υπονομεύει την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. 

•  Αποδοτικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής 
από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, όχι μό-
νο για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 
αλλά και για άλλους που ασκούν δεύτερη ή 
τρίτη εργασία.

•  Υιοθέτηση της πολιτικής για μεταφορά εργασι-
ών του δημόσιου τομέα στον πιο παραγωγικό 
ιδιωτικό τομέα.

•  Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
Ιδιωτικού και ∆ημόσιου τομέα (ΡΡΡ) με αξιο-
ποίηση του συστήματος του ΒΟΤ για νέες ανα-
πτύξεις και νέα έργα.

•  Μετοχοποίηση των ημικρατικών οργανισμών 
με την εμπλοκή στρατηγικών επενδυτών και 
τη διατήρηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών 
από το κράτος.

•  Κλείσιμο των οργανισμών ή υπηρεσιών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που ολοκλήρω-
σαν τον κύκλο τους.

•  Καταπολέμηση της διαφθοράς.
•  Προώθηση αξιοκρατικών διορισμών στα Συμ-
βούλια των Ημικρατικών Οργανισμών που να 
μην έχουν καμιά σχέση με κομματικά κριτή-
ρια.

•  Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
•  Ενίσχυση των υφιστάμενων και ίδρυση νέων 
εποπτικών μηχανισμών σε ζωτικούς τομείς της 
οικονομίας

•  Επέκταση του Τουριστικού Ωραρίου λειτουρ-

γίας των καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα 
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
• ∆ημιουργία Εμπορικών ∆ικαστηρίων και τα-

χύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όσον αφορά την ανάπτυξη ζήτησε τα ακό-

λουθα μέτρα:
•  Άμεση προώθηση όλων των απαιτούμενων 
ενεργειών για τάχιστη αξιοποίηση των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου.

•  Προώθηση νέων μέτρων για ενίσχυση του ση-
μαντικού τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, 
ο οποίος τώρα με το μνημόνιο θα υποστεί νέες 
και δυσβάσταχτες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
Εκτός της μείωσης των μεταβιβαστικών τελών 
που πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί και 
για τα παλαιά ακίνητα, επιβάλλεται η μείωση 
του ΦΠΑ (όπως ισχύει για τις κατοικίες) και της 
αγοράς πρώτου εμπορικού ακινήτου. 

•  Αύξηση των προσπαθειών για ενίσχυση του 
τουριστικού τομέα, με την προώθηση νέων 
έργων υποδομής, διεύρυνση της διαφημι-
στικής εκστρατείας, περαιτέρω ανάπτυξη των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, 
συνεδριακός, θρησκευτικός, κλπ) και αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της εποχικότητας. 

•  Άμεση προώθηση νομοθεσίας για την ίδρυση 
καζίνο στην Κύπρο, με βάση διαφανείς διαδι-
κασίες και πρακτικές διεθνών διαγωνισμών. 

• Μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερι-
κό ως Περιφερειακό Χρηματοοικονομικό κέ-
ντρο για προσέλκυση επενδύσεων. 

•  Ενίσχυση των νέων και υποσχόμενων κλά-
δων της οικονομίας μας, όπως είναι η ιδιωτι-
κή ιατρική, η ιδιωτική εκπαίδευση, η ναυτιλία, 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πράσινη 
ανάπτυξη. 

•  Επίσπευση στην αδειοδότηση ώριμων έργων 
του ιδιωτικού τομέα για ίδρυση μαρίνων, θε-

ματικών πάρκων και νέων έργων υποδομής.
•  Ουσιαστική αύξηση των κρατικών δαπανών 
σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας επενδύ-
οντας σε δραστηριότητες έντασης γνώσης, 
αξιοποιώντας προς τούτο το υπάρχον επιστη-
μονικό δυναμικό της χώρας μας.

•  Ενθάρρυνση και στήριξη της Βιομηχανίας.
• Άμεση προώθηση της νομοθεσίας για ∆ιασυ-

νοριακά Ταμεία Συντάξεων και της νομοθεσίας 
για τους ∆ιαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων.
•  Ίδρυση του Εγγυοδοτικού Οργανισμού για 
της ΜμΕ.

• Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για ανα-
πτυξιακά έργα που θα έχουν άμεσο αποτέ-
λεσμα και στα έσοδα του κράτους και στον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων για τόνωση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων.

• Αξιοποίηση των ευκαιριών για επιχειρηματικές 
συνεργασίες της Κύπρου με τις γειτονικές μας 
χώρες της Μέσης Ανατολής που τώρα περ-
νούν σε μια άλλη πολιτική και οικονομική φά-
ση (Λιβύη, Αίγυπτο, Κουβέιτ, κλπ).

•  Μεγαλύτερη αξιοποίηση των αγορών της Ρω-
σίας και της Κίνας, οι οποίες έδωσαν δείγματα 
γραφής ότι ενδιαφέρονται ποικιλοτρόπως για 
την Κύπρο. 
Τελειώνοντας ο κ. Πηλείδης εξέφρασε την αι-

σιοδοξία του για το μέλλον της Κύπρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αποδώσει το Μνημόνιο, θα 
αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο, θα βελτιωθεί η 
κατάσταση στην ευρωζώνη και θα μπει σε πορεία 
ανάκαμψης.
Στη συνέλευση του ΚΕΒΕ παρευρέθηκαν ο Πρό-

εδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, Υπουργοί, 
αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, το δι-
πλωματικό σώμα, δήμαρχοι, εκπρόσωποι οικονομι-
κών φορέων και πολλοί επιχειρηματίες – μέλη του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
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Συνδιοργανωτής το ΚΕΒΕ σε ερευνητικά σχέδια
 εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος SCORE

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο συμμετέχει ως 
εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνη-
τικό πρόγραμμα συνεργασίας MED-
SCORE «Sustainable Construction in 
Rural and Fragile Areas for Energy 
Efficiency», που αφορά κατασκευές 
εξοικονόμησης ενέργειας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής, η κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό 
και ζεστό νερό χρήσης στον οικιακό 
και τριτογενή κτιριακό τομέα (σχολεία, 
νοσοκομεία, γυμναστήρια, εστιατό-
ρια, ξενοδοχεία, καταστήματα, επι-
χειρήσεις και γραφεία), αναλογεί στο 
40% της συνολικής ενεργειακής κατα-
νάλωσης στην Ευρώπη. Παράλληλα, 
η παραγωγή και η χρήση ενέργειας 
ευθύνονται για το 94% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα, με ένα μερίδιο 45% να ανα-
λογεί στον κτιριακό τομέα.
Σκοπός του έργου SCORE που έχει 

ξεκινήσει τον  Ιούλιο 2010 και ολοκλη-
ρώνεται τον Φεβρουάριο του 2013 
είναι η προώθηση αειφόρων ενερ-
γειακών πολιτικών στον κατασκευα-

στικό τομέα με έμφαση σε ευάλωτες, 
παράκτιες και αγροτικές περιοχές της 
Μεσογείου που διαθέτουν ιδιαίτερες 
φυσικές ομορφιές αξιοποιώντας και-
νοτόμες οικολογικές δυνατότητες και 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακά οι-
κοδομικά στοιχεία σε συνδυασμό με 
καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες. 
Η διακρατική συνεργασία στοχεύει 

στη δημιουργία σχετικού εξιδανικευ-
μένου προτύπου, στην ενθάρρυνση 
των βιώσιμων κατασκευών και στη 
δημιουργία μεταβιβάσιμων καινοτό-
μων εργαλείων για ενεργειακά απο-
δοτικές δομικές πρακτικές.
Οι εταίροι στο έργο SCORE εκτός 

από το ΚΕΒΕ, είναι Ενεργειακά Κέντρα, 
Αναπτυξιακές Εταιρείες και Επιμελη-
τήρια από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη 
Σλοβενία, την Πορτογαλία, την Ισπα-
νία και την Γαλλία.
Στα πλαίσια αυτά του έργου SCORE 

το ΚΕΒΕ έχει διοργανώσει στην Κύπρο 
διάφορες δραστηριότητες / μελέτες  
που στόχο είχαν πάντοτε την ενημέ-
ρωση όλων των ενδιαφερομένων 
στα θέματα αξιοποίησης και διαχείρι-
σης ενεργειακών και φυσικών Πόρων 
(αξιοποίηση ανανεώσιμων / υπαλ-

λακτικών πηγών ενέργειας, πράσινες 
κατασκευές κλπ) καθώς και την δημι-
ουργία ενεργειακής συνείδησης. 
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν οι 

πιο κάτω δραστηριότητες:

1)  Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 
και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια 
στην Κύπρο Λευκωσία 11 Απριλί-
ου 2012
Η διάλεξη δόθηκε από τον κύριο 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, Επίτροπο 
για το Περιβάλλον της Κυπριακής ∆η-
μοκρατίας. Στην παρουσίαση του ο 
κύριος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων στη οδηγία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία 
από την 01/01/2020 όλα τα νέα κτίρια 
πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχε-
δόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
και πως ο στόχος αυτός μπορεί να επι-
τευχθεί. 
Αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες 

που κάνει η Κύπρος προς την κατεύ-
θυνση αυτή, στα κίνητρα που θα πρέ-
πει να δοθούν στις εμπειρίες και στην 
τεχνογνωσία των προηγμένων Ευρω-
παϊκών χωρών στα θέματα ενέργειας 
αλλά γενικότερα στο σωστό προγραμ-
ματισμό που απαιτείτε.    

 
2)  Επισκέψεις Εργασίας 
      (11-12 Απριλίου 2011)
∆ιοργανώθηκαν επισκέψεις εργα-

σίας των εταίρων που συμμετέχουν 
στο έργο σε δύο κτίρια στην Κύπρο 
που έχουν κατασκευασθεί με γνώμο-
να την ενεργειακή απόδοση. 
Συγκεκριμένα επισκέψεις έγι-

ναν στο κτίριο του American Heart 
Institute στη Λευκωσία και το κτίριο 
της Gevo στη Λεμεσό. Και στις δύο 
περιπτώσεις οι εταίροι είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν αλλά και 
να βιώσουν από κοντά την εφαρμο-
γή των διαφόρων συστημάτων που 
εφαρμόζονται στα κτίρια αυτά ώστε 
να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Μεταξύ άλλων 
ενημερώθηκαν για τα συστήματα 
σκιάσεων, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας, σωστού προσανατολι-
σμού και σχεδιασμού, φυσικού φω-
τισμού και αερισμού, την χρήση 
φωτοβολταϊκών  κλπ.

 3) ∆ιαχείριση Ενέργειας και Ευκαι-
ρίες Εξοικονόμησης Ενέργειας  
Λευκωσία 15 Νοεμβρίου 2012
Το σεμινάριο το οποίο απευθυ-

νόταν σε στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών σκοπό είχε την ευαισθη-
τοποίηση και κατάρτιση των στελεχών 
στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρι-
σης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις ενη-

μερώθηκαν για τις διάφορες μορφές 
και μονάδες μέτρησης της ενέργειας, 
τα διάφορα συστήματα διαχείρισης 
ενέργειας, τις ευκαιρίες εξοικονόμη-
σης ενέργειας στο γραφείο και τις 
επιχειρήσεις καθώς στα θέματα αξι-
οποίησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν πέ-

ραν των 20 στελεχών από διάφορες 
κατηγορίες επιχειρήσεων.    
Στο σεμινάριο δίδαξε ο Κύπριος 

εμπειρογνώμονας κύριος Κυριάκος 
Ματεϊδης.

4) «Moving Towards Energy 
Efficient Buildings In Cyprus»

Στα πλαίσια του έργου SCORE έχει 
ετοιμασθεί από το ΚΕΒΕ έκθεση / με-
λέτη που ακριβώς καλύπτει διάφο-
ρα θέματα σε σχέση με τις ενέργειες 
της Κύπρου για αποδοτικά ενεργεια-
κά κτίρια. 
Η μελέτη καλύπτει μεταξύ άλλων θέ-

ματα όπως την Ευρωπαϊκή και Κυπρι-
ακή Νομοθεσία, Κανονισμούς, Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης, Κατασκευές, Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας κ.α. Η μελέτη 
είναι διαθέσιμη για όποιον ενδιαφέρε-
ται στην Ιστοσελίδα του έργου SCORE 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
scoremed.eu

   To έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της ΕΕ (κατά 85%) και την 
Κυπριακή ∆ημοκρατία (κατά 15%).
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Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

δ. Εργοδοτούμενος που διορίζεται από τον εργο-
δότη για να ασχολείται με τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης θα θεωρείται ικα-
νός εφόσον διαθέτει επαρκή κατάρτιση, πείρα 
ή γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και άλλες ικανότητες που θα του επι-
τρέπουν να ασχολείται με το θέμα του και να 
καθιστούν δυνατή από μέρους του την παροχή 
κατάλληλης βοήθειας προς τον εργοδότη του 
ώστε αυτός να παίρνει προληπτικά και προστα-
τευτικά μέτρα. Τα ονόματα των εργοδοτουμέ-
νων όπως και τα δικαιολογητικά τα οποία θα 
πιστοποιούν τα προσόντα τους θα καταχωρού-
νται στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας.

ε. Όπου εργοδότης απασχολεί λιγότερα από πέντε 
πρόσωπα μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρε-
ώσεις που αναφέρονται στο (α) αυτής της παρα-
γράφου νοουμένου ότι διαθέτει τον εξοπλισμό, 
τα μέσα, επαρκή κατάρτιση, πείρα ή / και γνώση 
και άλλες ικανότητες που θα του επιτρέπουν να 
ασχολείται με τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα για 
κάτι τέτοιο ο εργοδότης θα πρέπει να απευθύνε-
ται σε κατάλληλες υπηρεσίες ή πρόσωπα εκτός 
της επιχείρησης ή / και της εγκατάστασης του 
για να εκπληρώσουν αυτό το έργο.  Σε μια τέτοια 
περίπτωση ο εργοδότης θα πρέπει -

1. Να ενημερώνει τις εν λόγω κατάλληλες υπηρεσίες 
ή τα κατάλληλα αυτά πρόσωπα για τους παράγο-
ντες τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει ή έχει εύλογη 
υποψία να πιστεύει ότι έχουν, ή μπορεί να έχουν, 
επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία οποιου-
δήποτε προσώπου στην εργασία ή και άλλου 
προσώπου, ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων ή της διεύθυνσης της επιχείρη-
σης του και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υπηρε-
σίες αυτές ή τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες που αναφέρονται στο (β) της 
παραγράφου (I),

2. να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα και οι εξωτερικές 
υπηρεσίες έχουν τα αναγκαία προσόντα, διαθέ-
τουν τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελ-
ματικά μέσα και είναι επαρκή σε αριθμό για να 
αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης, ανάλογα με -
i.  το μέγεθος του υποστατικού, της επιχείρησης ή 

/ και της εγκατάστασης ή / και τους κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι,

ii. την κατανομή των εργοδοτουμένων του στο 
σύνολο του υποστατικού, της επιχείρησης ή / 

και της εγκατάστασης του,
iii. τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται άλλα 
πρόσωπα που μπορεί να επηρεασθούν από τις 
δραστηριότητες ή τη διεύθυνση της επιχείρη-
σης του στην εργασία.

3. να κοινοποιεί στον Αρχιεπιθεωρητή ή στον Επιθε-
ωρητή με επιστολή, αντίγραφο της οποίας θα το-
ποθετείται στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας 
τα ακόλουθα στοιχεία:
i.    το όνομα και τη διεύθυνση της υπηρεσίας ή 
του προσώπου που αναλαμβάνει τις δραστη-
ριότητες προστασίας και πρόληψης, και

ii. το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
στ. Εάν ο εργοδότης προσφεύγει σε εξωτερικές κα-
τάλληλες υπηρεσίες ή κατάλληλα πρόσωπα αυτό 
δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στο 
τομέα της ασφάλειας και υγείας ή από τις οποιεσ-
δήποτε υποχρεώσεις που του επιβάλλονται σύμ-
φωνα με το Νόμο.

ζ. Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι:
1. Η προστασία και η πρόληψη των κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία που   ρυθμίζονται 
με τον παρόντα Κανονισμό εξασφαλίζονται 
μέσω ενός ή περισσότερων εργοδοτουμένων, 
μέσω μίας ή διαφορετικών υπηρεσιών ή ενός 
ή διαφορετικών προσώπων ανεξαρτήτως του 
αν ανήκουν ή όχι στο υποστατικό, στην επιχεί-
ρηση ή / και στην εγκατάσταση,

2. οι υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που αναλαμβά-
νουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρό-
ληψης συνεργάζονται με τον εργοδότη ή με 
τους διοριζόμενους από τον εργοδότη εργο-
δοτούμενους, με τους εκπροσώπους των ερ-
γοδοτουμένων και τους εργοδοτούμενους του 
εργοδότη στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες.

η.  Οι υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που διεξάγουν αυ-
τές τις δραστηριότητες και που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να - 
1. Είναι εγκεκριμένες από τον Αρχιεπιθεωρητή 
εφόσον παρουσιάσουν στοιχεία που θα πι-
στοποιούν ότι διαθέτουν τα αναγκαία προσό-
ντα με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδί-
κευση καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή τον 
εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετά-
σεων κ.λ.π.,

2. τηρούν φακέλους με στοιχεία όπως εξετάσεις, 
μετρήσεις, έρευνες κ.λ.π. για κάθε υποστατικό, 
επιχείρηση ή εγκατάσταση εργοδότη ή αυτο-
εργοδοτούμενου στον οποίο παρέχουν υπη-
ρεσίες,

3. υποβάλλουν στον Αρχιεπιθεωρητή μέχρι το 

τέλος του πρώτου διμήνου κάθε νέου έτους 
ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους, και 

4. τηρούν το επιχειρησιακό απόρρητο που αφο-
ρά τις ίδιες / τα ίδια όσο και τον εργοδότη ή 
τον αυτοεργοδοτούμενο στον οποίο παρέ-
χουν υπηρεσίες.

θ.  Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν τύχει της έγκρισης 
του Αρχιεπιθεωρητή, μπορεί να προσφύγει στον 
Υπουργό για ακύρωση ή τροποποίηση της από-
φασης του Αρχιεπιθεωρητή. Μια τέτοια προσφυγή 
πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός μη-
νός από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφα-
σης του Αρχιεπιθεωρητή στον ενδιαφερόμενο.
Ι. Οι πρόνοιες του (α) της παρούσας παραγρά-
φου δεν εφαρμόζονται στην  περίπτωση:

1. αυτοεργοδοτούμενου προσώπου ή εργοδότη 
που δεν εργοδοτεί άλλα πρόσωπα ή δεν έχει 
συνεταιρισμό με άλλο πρόσωπο,

2. αυτοεργοδοτούμενων προσώπων που από 
κοινού διεξάγουν επιχείρηση υπό μορφή συ-
νεταιρισμού μαζί με άλλους εργοδότες ή αυτο-
εργοδοτούμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι το 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ο εργοδότης 
ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που συμ-
μετέχουν σε συνεταιρισμό διαθέτει επαρκή κα-
τάρτιση, πείρα ή γνώσεις σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία, εξοπλισμό και άλλες 
ικανότητες για να ασχολείται με τις δραστηριό-
τητες προστασίας και πρόληψης και να παίρνει 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ή 
προστασία της ασφάλειας και της υγείας του 
και των άλλων προσώπων, συμπεριλαμβα-
νομένων και τυχόν συνεταίρων, που μπορεί 
να επηρεασθούν από τις δραστηριότητες του 
στην εργασία.

κ. Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που δεν δια-
θέτει τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελμα-
τικά προσόντα και μέσα για να ασχολείται με τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
κινδύνων για τον εαυτό του ή για άλλα πρόσω-
πα που μπορεί να επηρεασθούν από τις δραστη-
ριότητες του οφείλει να αποταθεί σε κατάλληλες 
υπηρεσίες ή πρόσωπα εκτός του υποστατικού, της 
επιχείρησης ή και της εγκατάστασης του.  Σε αυτή 
την περίπτωση το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο 
έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει ο εργοδότης, 
εξαιρουμένων των υποχρεώσεων που αναφέρο-
νται στους εργοδοτούμενους του εργοδότη.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση
για εργασιακά

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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Οι Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
Κανονισμοί του 2002 (Νόμος 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)
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Αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τις νέες φορολογικές αλλαγές
Ο ΚΣΙΑ συναντάται με Κυβέρνηση και Βουλή

Έντονη ανησυχία, αναστάτωση και σύγχυση επικρα-
τεί μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων για τις νέες ρυθμίσεις 
που προωθούνται για τη φορολόγηση της ακίνητης περι-
ουσίας.
Στα πλαίσια αυτά, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 

Ακινήτων (ΚΣΙΑ) ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Οι-
κονομικών κ. Βάσο Σιαρλή, προκειμένου να ενημερωθεί 
λεπτομερώς για τις νέες αλλαγές στη φορολόγηση των 
ακινήτων.
Ταυτόχρονα, ο ΚΣΙΑ θα επιδιώξει να έχει συναντήσεις 

και με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής καθώς και 
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Η πρώτη εκτίμηση του ΚΣΙΑ είναι ότι με τις νέες ρυθμί-

σεις  τα ακίνητα καθίστανται για ακόμα μια φορά η εύκο-
λη λεία για συγκέντρωση φόρων από το κράτος. Αυτή η 
τακτική, προσθέτει ο ΚΣΙΑ, αφενός επιβαρύνει τους ιδιο-
κτήτες ακίνητης περιουσίας με δυσβάστακτο βάρος και 
αφετέρου υπονομεύει τον τομέα των ακινήτων, που ήδη 
βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα.
Ειδικότερα ο  ΚΣΙΑ επισημαίνει τα εξής:
∆ιερωτούμαστε, γιατί ενώ η Τρόικα επιδίωκε την επιβο- •
λή φόρων επί των ακινήτων της τάξης των €20 εκατ., η 
κυβερνητική πρόταση  (με τους συντελεστές 6‰, 8‰, 
και 10‰,) εκτίναξε τα ποσά αυτά, με αποτέλεσμα σή-
μερα να υπολογίζονται σε €160-€180 εκατ. και όχι €69 
εκατ. που λέει η κυβέρνηση.
Ο ΚΣΙΑ και τα μέλη του ουδέποτε αρνήθηκαν να συμ- •
βάλουν στις δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους. Η 
προτεινόμενη φορολογία όμως, είναι ασύλληπτα μεγά-
λη και είναι σχεδόν αδύνατον να καταβληθεί από τους 
ιδιοκτήτες.

Με τις προτεινόμενες φορολογίες πολλοί ιδιοκτήτες  •
ακίνητης περιουσίας που έχουν κληρονομήσει ακίνη-
τα και εξαιρούνταν της υποχρέωσης για φόρο ακίνη-
της ιδιοκτησίας, θα αναγκαστούν να πληρώνουν φόρο. 
Και αυτό θα καλύψει και πολίτες που δεν έχουν εισοδή-
ματα για τέτοιες φορολογίες. Μάλιστα, όταν η αξία των 
ακινήτων πολλαπλασιαστεί επί 3,45 φορές, τότε πολίτες 
που δεν έχουν κανένα εισόδημα θα βρεθούν σε από-
γνωση.
Οι νέες φορολογίες θα συμπιέσουν κι άλλο τις τιμές των  •
ακινήτων, αφού όχι μόνο δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον 
για νέες αγορές ακινήτων, αλλά πολλοί θα θελήσουν 
να πουλήσουν τα ακίνητά τους για να μην πληρώνουν 
τους υπέρογκους φόρους τους.
Ενώ συνεχώς αυξάνεται η φορολογία των ακινήτων  •
δεν λαμβάνεται καμιά πρόνοια για φορολογική ελά-
φρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο ΚΣΙΑ ζητά έστω τη 
μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.
Με τις νέες φορολογίες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα  •
ακίνητα να συγκεντρωθούν στα χέρια των ολίγων και 
των πλουσίων, αφού όλοι οι υπόλοιποι θα αναγκα-
στούν να τα πουλήσουν για να αποφύγουν τις βαριές 
φορολογίες.
Πολλοί ιδιοκτήτες αποφεύγουν να ενοικιάζουν τα ακί- •
νητά τους, λόγω των γνωστών στρεβλώσεων που δη-

μιουργεί το Ενοικιοστάσιο. Με τις νέες ρυθμίσεις, αυτοί 
όλοι οι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να πληρώνουν φό-
ρους, χωρίς να έχουν έσοδα από τα ακίνητα τους. Μετά 
τις εξελίξεις αυτές επιβάλλεται να καταργηθεί το απαρ-
χαιωμένο σύστημα του Ενοικιοστασίου.
Ο ΚΣΙΑ χαιρετίζει την υιοθέτηση από το Μνημόνιο της  •
πρότασης του για ενοποίηση και απλοποίηση των φο-
ρολογιών στα ακίνητα. Επίσης, ο ΚΣΙΑ ζητά να προχω-
ρήσει άμεσα και με προτεραιότητα για να είναι έτοιμη 
στις αρχές του  2014 κι όχι στις αρχές του 2015, όπως 
αναφέρεται στο Μνημόνιο. 
Οι αυξημένες φορολογίες θα επηρεάσουν αρνητικά  •
τις αγορές ακινήτων και τις  επενδύσεις ξένων στην Κύ-
προ. Είναι σημαντικό να υπάρξει το συντομότερο μια 
σταθερότητα στη φορολόγηση των ακινήτων, γιατί οι 
ξένοι επενδυτές θα προτιμήσουν να φύγουν από την 
Κύπρο όταν υπάρχουν αυξήσεις φόρων και επικρατή-
σει αστάθεια. Να προσπαθήσουμε για μια έστω φορά 
να φανούμε αξιόπιστοί για να μην πληγεί κι άλλο η αξι-
οπιστία της Κύπρου και να χαθούν όλες οι πιθανές ξέ-
νες επενδύσεις.
 Είναι γνωστό ότι η αύξηση των φορολογιών είναι αντι- •
στρόφως ανάλογη της ανάπτυξης. ∆ηλαδή, όσο αυ-
ξάνονται οι φορολογίες τόσο μειώνεται η ανάπτυξη. 
Οποιεσδήποτε νέες φορολογίες στα ακίνητα δεν πρέπει 
να ξεπεράσουν τα €69 εκατ. που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό του 2013. 
Ενόψει των πιο πάνω, ο ΚΣΙΑ, μέσα από τις επαφές που 

θα έχει τόσο με την κυβέρνηση, όσο και τη Βουλή, θα επι-
διώξει να ενημερώσει για την πολύ δύσκολη θέση στην 
οποία περιέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
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μικρά
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 
Συμβούλων Επιχειρήσεων συμμετείχε 
στο Διεθνές Συνέδριο στο Orlando
της Φλόριδας

Προτάσεις στο Πρόγραμμα Enterprise 
Europe Network για Επιχειρηματικές 
συνεργασίες με ΜΜΕ Ελλάδας
Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη-

νών (ΒΕΑ) ως μέλος του Enterprise 
Europe Network – Hellas – το οποίο 
στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς τεχνολογίας σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο – προωθεί προτάσεις 
επιχειρηματικής συνεργασίας μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρει-
ας Αττικής. Οι προτάσεις καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα τομέων, στους οποί-
ους συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές 
κατασκευές και προϊόντα αλουμινίου, 
επίπλωση και πατώματα, ηλιακή ενέρ-
γεια, τρόφιμα, καλλυντικά, κοσμήμα-
τα, ένδυση, γραφιστική και συστήματα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

για ειδικότερη πληροφόρηση για 
τις προτάσεις συνεργασίας και για 
στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων 
μπορούν να επικοινωνήσουν απευ-
θείας με το Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών (άτομο επικοινωνίας: 
κα Κατερίνα Λεούση, Τηλ. 30-210-
3680772, Φαξ.0030-210-3631572, E-
mail:leousi@acsmi.gr

Προβολή της Κύπρου στην Πολωνία

Με σύνθημα «Τροφές που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» 
διοργανώθηκε μεταξύ 25 και 29 Οκτωβρίου 2012 η μεγαλύτερη 
διεθνής έκθεση γαστρονομίας του κινήματος Slow Food  με τίτ-
λο «Salone del Gusto & Terra Madre» στο Τορίνο της Ιταλίας. Η 
έκθεση, η οποία απευθύνεται κυρίως στο καταναλωτικό κοινό, 
θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις 
τροφίμων και ποτών αφού δέχεται πάνω από 200,000 επισκέπτες 
και έχει ως στόχο να συνδυάσει την απόλαυση της γεύσης με την 
υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η έκθεση 
που αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για τη Βόρειο Ιταλία, δι-
οργανώνεται κάθε 2 χρόνια στο Τορίνο με σκοπό να προβάλει 
τα τοπικά προϊόντα κάθε χώρες  και να τα εντάξει  στις γαστρονο-
μικές συνήθειες των Ευρωπαίων.  Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
σειρά εργαστηρίων κρασιού και γαστρονομίας, ενώ παράλλη-
λα γίνεται διοργάνωση παρουσιάσεων, ημερίδων και προβο-
λών με ευθύνη των συμμετεχόντων χωρών. Στην πρόσφατη 
έκθεση έλαβαν μέρος πέραν των χιλίων εκθετών από εκατόν δι-
αφορετικές χώρες, από όλες τις ηπείρους με αυθεντικά προϊόντα 
όπως τυριά, κρασιά, αρτοποιήματα, γλυκά, μέλι, φρούτα, λαχανι-
κά, παστά κρέατα και εκατοντάδες άλλα μοναδικά στο είδος τους 
προϊόντα.
Η Κύπρος συμμετείχε με δικό της περίπτερο, μέσα από μια συ-

νεργασία του Slow Food Cyprus και του ∆ικτύου Τροφίμων & 
Ποτών που υπάγεται στο ΚΕΒΕ. Το Κυπριακό περίπτερο είχε σαν 
κεντρική ιδέα τα κυπριακά προϊόντα από χυμό σταφυλιού. Η γκά-
μα προϊόντων περιελάμβανε κρασιά από τις γηγενείς ποικιλίες 
Ξυνιστέρι και Μαραθεύτικο, Κουμανδαρία, προϊόντα μούστου 
όπως σουτζιούκο, κιοφτέρια, έψημα, σταφυλοκούφετα, μαρμε-

λάδες και γλυκά σταφυλιού. Εκπρόσωποι του οργανισμού «Slow 
Food Cyprus» καθώς και Κύπριοι παραγωγοί προσέφεραν για 
τέσσερεις ημέρες άφθονο κυπριακό κρασί προς γευσιγνωσία και 
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα από χυμό σταφυλιού. 

 Αυτή ήταν η πρώτη οργανωμένη συμμετοχή του δικτύου 
σε έκθεση η οποία δεν καλύπτεται από τα σχέδια χορηγιών του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ως τέτοια, 
αποτέλεσε την πιλοτική εφαρμογή μιας προσέγγισης για ενοποι-
ημένη προβολή των κυπριακών βιομηχανιών τροφίμων και πο-
τών που παράγουν τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα. Παρά την 
περιορισμένη συμμετοχή της Κύπρου, η οποία δεν περιελάμβανε 
πρόσθετες προωθητικές δράσεις όπως οργανωμένα εργαστήρια 
γευσιγνωσίας,  η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας ενισχύ-
θηκε σημαντικά ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ολόκληρη η ποσότη-
τα προϊόντων που στάλθηκε με σκοπό την πώληση εξαντλήθηκε 
από την 3η μέρα αφού τα προϊόντα εμφανέστατα είχαν ισχυρή 
απήχηση στους επισκέπτες που τα δοκίμασαν. Αρκετό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάστηκε για τον σουτζιούκο και τα κιοφτέρια και εκτι-
μούμε πως τα προϊόντα έχουν την προοπτική να διεισδύσουν 
στην Ιταλική αγορά μέσω των καταστημάτων υγιεινής διατροφής. 
Έντονη ήταν επίσης η ζήτηση για τσαμαρέλα και Κουμανδαρία 
αφού κατά τη γευστολόγηση παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον 
από τους επισκέπτες. 
Η κυπριακή παρουσία, έστω και σε περιορισμένη έκταση, σε μια 
έκθεση που η συμμετοχή στηρίζεται κυρίως στα ομαδικά περίπτε-
ρα είναι επιβεβλημένη λαμβανομένου  υπόψιν του γεγονότος ότι 
η εξαγωγική μας προσπάθεια στηρίζεται στα ιδιαίτερα τοπικά μας 
προϊόντα. 

Συμμετοχή δικτύου  «Cyprusfoodndrinks» στην έκθεση
Slowfood – Salone del Gusto, 25-29 Oκτωβρίου 2012

Η κοινή προσπάθεια του ΚΕΒΕ και 
του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού για προβολή της 
Κύπρου σαν ένα αξιόλογο Κέντρο 
Υπηρεσιών συνεχίστηκε με τη διορ-
γάνωση Επιχειρηματικού Φόρουμ στο 
Βρότσλαβ στην Πολωνία στις 22 Νο-
εμβρίου 2012. Το Φόρουμ πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και έδωσε 
την ευκαιρία σε Πολωνούς επιχειρημα-
τίες να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες 
επενδύσεων στον τόπο μας καθώς και 
για συνεργασίες μεταξύ του επιχειρη-
ματικού κόσμου.  
Στο Φόρουμ παρευρέθηκε ο Πρέ-

σβης της Κύπρου στην Πολωνία κ. Αν-
δρέας Ζήνωνος  ο οποίος απεύθυνε 
χαιρετισμό.
Η μεγάλη συμμετοχή Πολωνών επι-

χειρηματιών στο φόρουμ κατέδειξε το 
μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυξη  συ-
νεργασιών με την Κύπρο και επέκταση 

των επιχειρηματικών τους δραστηριο-
τήτων μέσω της Κύπρου προς τις χώρες 
της Μέσης Ανατολής  αλλά και της Ευ-
ρώπης. Οι παρουσιάσεις περιελάμβα-
ναν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
το φορολογικό σύστημα της Κύπρου 
για τους ξένους επενδυτές μέσω της 
ίδρυσης διεθνών εταιρειών στην Κύπρο 

για επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στην Κύ-
προ όσο και διεθνώς.
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ απευ-

θύνθηκε πρόσκληση προς το Εμπορικό 
Επιμελητήριο του Βρότσλαβ για επί-
σκεψη Πολωνών επιχειρηματιών στην 
Κύπρο και στα πλαίσια αυτά θα συνεχι-
σθούν οι επαφές.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ετή-
σιο συνέδριο του ∆ιεθνούς Συμ-
βουλίου Ινστιτούτων Συμβούλων 
Επιχειρήσεων ICMCI,  που πραγματο-
ποιήθηκε  στο Orlando της Αμερικά-
νικης Πολιτείας της Φλόριδας στις 3-6 
Οκτωβρίου.   Συμμετείχαν αντιπρόσω-
ποι περισσότερες  από 40 χώρες. Την 
Κύπρο αντιπροσώπησε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμ-
βούλων Επιχειρήσεων, ΣΕΣΕΚ  Λού-
ης Λοΐζου. 
Στο συνέδριο, το οποίο είχε τον τίτ-

λο GROW, έγιναν παρουσιάσεις με-
λετών ανάπτυξης, που ετοιμάστηκαν 
από επιμέρους ομάδες εργασίας, σε 
θέματα όπως: 
∆ιακυβέρνηση του ∆ιεθνούς Ινστι- •
τούτου
Στρατηγική Ανάπτυξης  •
∆ιασφάλιση ποιότητας  •
Ανάπτυξη σχέσεων με σημαντικούς  •
οργανισμούς που συμμετέχουν 
στην ποιοτική ανάπτυξη συμβου-
λευτικών υπηρεσιών στην παγκό-
σμια αγορά
΄Εγιναν επίσης  παρουσιάσεις θε-

μάτων ανάπτυξης ηγεσίας, νέες τεχνι-
κές ικανοποίησης πελατών κ.α. 
Ο ΣΕΣΕΚ διαδραματίζει  σημαντι-

κό ρόλο στην λειτουργία του ICMCI με 
ενεργό συμμετοχή σε όλες τις επιτρο-
πές του και ιδιαίτερα τις δύο επιτροπές 
∆ιακυβέρνησης και ∆ιασφάλισης Ποι-
ότητας Υπηρεσιών. 
Ο πρόεδρος του ΣΕΣΕΚ συμμετεί-

χε στην Επιτροπή ∆ιακυβέρνησης και 
εξελέγη επίσης  μέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Τοπικών Ινστιτούτων.  
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Προστασία των επιχειρήσεων από τις απάτες μέσω μάρκετινγκ

Οι δύσκολοι καιροί που διερχόμαστε 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήρι-
ξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις όχι 
μόνο να επιβιώσουν αλλά και να ανα-
κάμψουν συμβάλλοντας έτσι στην έξο-
δο από την κρίση και την ανάκαμψη των 
οικονομιών, με φυσικό επακόλουθο την 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όχι μό-
νο στα Βαλκάνια αλλά και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.
Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα στο 

οποίο κατέληξε η Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων 
που έγινε στις 30 Νοεμβρίου στην Κύ-
προ.     
Τη διοργάνωση της Συνέλευσης των 

Βαλκανικών Επιμελητηρίων στην Κύ-
προ ανέλαβε το ΚΕΒΕ, το οποίο προε-
δρεύει της Ένωσης για το έτος 2012.
Στη Συνέλευση έλαβαν μέρος πέ-

ραν των 20 εκπρόσωποι των Βαλκανι-
κών Επιμελητηρίων και ασχολήθηκαν 
με σειρά θεμάτων που απασχολούν τις 
Βαλκανικές χώρες. Συγκεκριμένα μεταξύ 
των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι:
η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαί- •
ων επιχειρήσεων   
το πρόβλημα των καθυστερήσεων  •
στις πληρωμές
η σημασία της κατάρτισης για ανα- •
βάθμιση των δεξιοτήτων των 

στελεχών των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων
η συμμετοχή των Βαλκανικών Επιμε- •
λητηρίων σε Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα
η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η  •
συμβολή της στην ανάπτυξη
Στη Συνέλευση παρευρέθη και μί-

λησε ο Υφυπουργός Προεδρίας για 
Ευρωπαϊκά θέματα κ. Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Στο δικό του χαιρετισμό στη Συ-

νέλευση ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ και 
Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών 

Επιμελητηρίων κ. Φειδίας Πηλείδης είπε 
μεταξύ άλλων ότι το δύσκολο οικονο-
μικό περιβάλλον που ζούμε επιβάλλει 
τη μεγαλύτερη συνεργασία των Βαλ-
κανικών Επιμελητηρίων στα πλαίσια 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη δημιουργία του ανα-
γκαίου περιβάλλοντος για μεγιστοποί-
ηση της συμβολής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για ανάκαμψη και έξο-
δο από την κρίση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη με-

γάλη σημασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχο-
κοκαλιά των οικονομιών όχι μόνο των 

Βαλκανικών χωρών αλλά και των υπο-
λοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, τονίζο-
ντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ευρώπη υπερβαίνουν το 99% του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Ο Πρό-
εδρος του ΚΕΒΕ κατέληξε τονίζοντας 
πως η ανάκαμψη των οικονομιών είναι 
αλληλένδετη με την ανάκαμψη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και πως όλοι 
πρέπει να εργαστούμε στην κατεύθυν-
ση αυτή.  Στα πλαίσια της Συνέλευσης 
πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία 
για το ρόλο της γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας.
Στην Ένωση Βαλκανικών Επιμελητη-

ρίων εκτός από το ΚΕΒΕ συμμετέχουν 
τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της 
Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, του Μαυρο-
βουνίου, της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ημοκρατίας της Μακεδονίας, της Αλ-
βανίας και της Τουρκίας.

Το ΚΕΒΕ φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση Βαλκανικών Επιμελητηρίων

Η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στα Βαλκάνια το κύριο θέμα της Συνέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε συνο-
πτικά μια σειρά δράσεων με σκοπό να αντιμε-
τωπιστούν οι απάτες μέσω μάρκετινγκ, όπως 
οι παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκ-
δοσης καταλόγων.  Στόχος είναι η καλύτερη 
προστασία των επιχειρήσεων, των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των Μη-Κερδοσκοπικών 
Οργανισμών (ΜΚΟ) σε όλη την Ευρώπη από 
ανέντιμους εμπόρους οι οποίοι χρησιμοποιούν 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, όπως 
όταν αποστέλλουν έντυπα με τα οποία ζητούν 
από τις επιχειρήσεις να ενημερώσουν τα στοι-
χεία τους στους καταλόγους τους, φαινομενι-
κά δωρεάν, και στη συνέχεια τις χρεώνουν με 
ετήσια τέλη.  Οι μικρές εταιρείες είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες για τους απατεώνες, οι οποίοι συχνά 
δρουν από άλλη δικαιοδοσία εντός της Ε.Ε.  Η 
Επιτροπή εξήγγειλε ότι προτίθεται να ενισχύσει 
την υφιστάμενη νομοθεσία (Οδηγία 2006/114/
ΕΚ) για την παραπλανητική και τη συγκριτική δι-
αφήμιση), ώστε να απαγορευτούν ρητά πρακτι-
κές όπως η απόκρυψη της εμπορικής πρόθεσης 
μιας ανακοίνωσης και, παράλληλα, να επιτα-
χυνθεί η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων 
σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στρατη-
γική η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή κατάλο-
γο των μελλοντικών δράσεων που αποσκοπούν 
στην αύξηση της προστασίας των επιχειρήσεων:
1.  Αναθεώρηση των κανόνων που απαγορεύ-
ουν ορισμένες πρακτικές με σκοπό να κατα-
στούν ισχυρότεροι:
Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να  •
διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κενά, θα απα-
γορευτούν ρητά ορισμένες σαφώς παραπλα-
νητικές πρακτικές, όπως οι παραπλανητικές 
πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων, 
ούτως ώστε οι έμποροι να μπορούν να αντι-
λαμβάνονται αμέσως ότι οι πρακτικές αυτές 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για την παραπλανητική και τη συγκριτική δια-
φήμιση και ότι είναι συνεπώς παράνομες.
Για να διασφαλιστεί ότι παίζουν όλοι με τους  •
κανόνες του παιχνιδιού, η Επιτροπή προβλέ-
πει να ενισχύσει τις ποινές για τις παραβάσεις.  
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι η νομοθεσία τους προβλέπει αποτελεσμα-
τικές αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

2.  Ενίσχυση  της επιβολής των κανόνων κατά 
των παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 

σε διασυνοριακές υποθέσεις:
Κάθε κράτος μέλος θα υποχρεούται να ορίσει  •
μία αρχή επιβολής του νόμου με τις απαραί-
τητες αρμοδιότητες η οποία θα μεριμνά για 
την εφαρμογή των κανόνων και στις μεταξύ 
των επιχειρήσεων σχέσεις.  Σήμερα, δεν έχει 
δημιουργηθεί ακόμη μια τέτοια αρχή σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε.
Η Επιτροπή θα θεσπίσει μία διαδικασία συ- •
νεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου.  Αυτό το δίκτυο επιβολής του νόμου 
θα επιτρέπει στις σχετικές αρχές, όπως στις 
υπηρεσίες ανταγωνισμού ή προστασίας των 
καταναλωτών, να ανταλλάσσουν πληροφο-
ρίες, να ζητούν διασυνοριακή βοήθεια η μία 
από την άλλη και να θέσουν τέρμα σε παρα-
πλανητικές πρακτικές που πλήττουν τις επιχει-
ρήσεις.
Για να αναβαθμίσει τους ισχύοντες κανόνες, 

η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει πρόταση κα-
τά τη διάρκεια του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/unfair-trade/false-advertising/
index_en.htm

Πηλείδης: Τα 
Επιμελητήρια πρέπει να 

συντονίσουν τις ενέργειες 
τους για τη δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις
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Τα εξεταστικά κέντρα συνεργάζονται 
με την ICT Europe – KEBE

3ο Πολυσυνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης 2012
Προώθηση της επιχειρηματικότητας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύν-

δεσμος Κύπρου-Ελλάδας, ο οποίος 
ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, συμμετεί-
χαν στο 3ο Πολυσυνέδριο “Καινοτομία 
και Ανάπτυξη” που πραγματοποιήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Νοεμβρί-
ου 2012 και στο οποίο τιμώμενη χώρα 
ήταν η Κύπρος. Το συνέδριο τελού-
σε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και υποστηρικτές 
ήταν το ΚΕΒΕ, ο Επιχειρηματικός Σύν-
δεσμος Κύπρου-Ελλάδας, ο Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελ-
λάδος και η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσα-
λονίκης. Κύρια θέματα του συνεδρίου 
ήταν οι επιχειρηματικές προοπτικές εν 
μέσω οικονομικής κρίσης, η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, οι χαμένες ευκαιρί-
ες και οι προοπτικές του μέλλοντος για 
τον τουρισμό, και ο ρόλος των δημοσι-
ογράφων στα Νέα Μέσα.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Χρί-

στος Πετσίδης, ∆ιευθυντής του Τμήμα-
τος Υπηρεσιών και Εμπορίου του ΚΕΒΕ, 
αναφέρθηκε στη διαχρονική επιχειρη-
ματική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου 
και της Ελλάδας και τόνισε ότι σήμερα 
που η επιχειρηματικότητα της Κύπρου 
και της Ελλάδας πλήττεται περισσότε-
ρο από κάθε άλλη φορά, λόγω κυρίως 
της οικονομικής κρίσης, σήμερα είναι η 
ώρα για πραγματική συστράτευση τόσο 

εντός των αγορών μας όσο και στην πε-
ριφέρεια. Ο Πρόεδρος του Επιχειρημα-
τικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας, κ. 
Άκης Πηγασίου, αναφέρθηκε στις πρω-
τοβουλίες που έχει αναλάβει ο Σύνδε-
σμος για την προώθηση της διμερούς 
συνεργασίας, ιδιαίτερα στις δύσκολες 
στιγμές που ζούμε σήμερα. Αναφέρθη-
κε στις διαφημιστικές εκστρατείες που 
πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος τα τελευ-
ταία δύο χρόνια για όσους θα έκαναν 
διακοπές στο εξωτερικό να επέλεγαν την 
Ελλάδα. Επίσης εξήγγειλε τη νέα διαφη-
μιστική εκστρατεία που θα ξεκινήσει ο 
Σύνδεσμος με την οποία θα προτρέπει 
τους καταναλωτές να προτιμούν τα Κυ-
πριακά και Ελλαδικά προϊόντα με σκο-

πό την ενίσχυση των οικονομιών των 
δύο χωρών.
Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης ο 

κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων 
και Πολιτιστικού Τουρισμού, ο οποίος 
παρουσίασε το θέμα “Τουρισμός: Χα-
μένες ευκαιρίες και προοπτικές του μέλ-
λοντος” δίδοντας ιδιαίτερη σημασία και 
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του 
τουρισμού με την ανάπτυξη των εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού.
Στο συνέδριο βραβεύτηκε από τους 

διοργανωτές η εταιρεία “Παγωτά Παπα-
φιλίππου και Πατισερί Παναγιώτης” για 
το καινοτόμο της προϊόν που αφορά το 
παγωτό χωρίς λακτόζη.

H ICT Europe – ΚΕΒΕ διενεργεί εξε-
τάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
όπως έχουν καθοριστεί από τη Συνθή-
κη της Λισσαβόνας. Τα πιστοποιητικά 
επιτυχίας της ICT Europe είναι τα μόνα 
στην Κύπρο που φέρουν τη σφραγίδα 
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), αποδει-
κνύοντας έτσι την υψηλή ποιότητας των 
διαδικασιών πιστοποίησης και την άρι-
στη γνώση των επιτυχόντων. Οι εξε-
τάσεις γίνονται ON-LINE,  η διόρθωση 
γίνεται με μηχανή διόρθωσης και τα 
αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως 
μετά το τέλος της εξέτασης (και όχι σε 
κάποιες….. μέρες), διασφαλίζοντας έτσι 
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και 
αφαιρώντας την πιθανότητα ανθρώπι-
νης παρέμβασης στα αποτελέσματα.
Όλα τα εξεταστικά κέντρα που συνερ-

γάζονται με την ICT Europe – ΚΕΒΕ πλη-
ρούν τις απαιτούμενες υποδομές για 
τη διενέργεια εξετάσεων και παρέχουν 
άριστης ποιότητας εκπαίδευσης στους 
μαθητές τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες 

και σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 
πληροφορικής, η ICT Europe – ΚΕΒΕ πα-
ρέχει στα κέντρα που συνεργάζονται 
μαζί της, όλο το υλικό που απαιτείται για 
τη σωστή εκπαίδευση, δίνοντας τους τη 
δυνατότητα να συμπληρώσουν την εκ-
παίδευση τους σε συντομότερο χρονι-
κό διάστημα, χωρίς να αναγκάζονται 
οι μαθητές τους να σπαταλούν περισ-
σότερο χρόνο και χρήμα από όσο χρει-
άζεται. Σήμερα, περισσότερα από 100 
εξεταστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες 
της Κύπρου συνεργάζονται με την  ICT 
Europe – ΚΕΒΕ.  Τα κέντρα αυτά βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
http://www.icteurope.gr και συνεχώς 
αυξάνονται.
Για όσα νέα κέντρα ενδιαφέρονται 

να συνεργαστούν με την ICT Europe – 
KEBE, προϋπόθεση είναι η παρουσίαση 
της άδειας λειτουργίας από το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Πολιτισμού ή να 
βρίσκονται στη διαδικασία, παρουσιά-
ζοντας σε σχετικά δικαιολογητικά.
Οι πιστοποιήσεις της ICT Europe – 

ΚΕΒΕ καλύπτουν τα πιο κάτω θεματικά 
παιδιά:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

Foundation: κατάλληλο για παιδιά  •
∆ημοτικού
Intermediate:κατάλληλο για μαθητές  •
και εργαζόμενους (7 ενότητες – βα-
σικές γνώσεις, world, excel, power 
point, internet, windows, access)
Master in Office: Advanced office  •
για τις ενότητες world, excel, power 
point, access.
Advanced πληροφορική: Java, C++,  •
Web-design, E-Commerce.
Multimedia: Photoshop, Flash, CAD  •
2D & 3D

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:
Πρακτική Λογιστική  1 •
Πρακτική Λογιστική  2 •

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 
Τηλ. 25-877770, 
E-mail:Cyprus@icteurope.gr

μικρά

Γνωστοποιήσεις 
Εθνικών 
Προτύπων 
μέσω 
Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 
Γνωστοποιήσεις από Εθνι-

κούς Οργανισμούς Τυποποίη-

σης, μελών των Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών Τυποποίησης 

CEN/CENELEC, που περιέχουν 

τους τίτλους προτεινόμενων 

εθνικών προτύπων έχουν 

σταλεί στα μέλη του ΚΕΒΕ, τα 

οποία σύμφωνα με την Ευρω-

παϊκή Οδηγία 98/34/ΕΚ που 

αφορά την πληροφόρηση σε 

θέματα τεχνικών προτύπων, 

μπορούν αφού μελετήσουν 

τους τίτλους: α) να ζητήσουν 

να λάβουν ηλεκτρονικά ολό-

κληρο το κείμενο του προ-

σχεδίου εθνικού προτύπου, 

εάν αυτό είναι διαθέσιμο, β) 

να συμμετάσχουν στις συνα-

ντήσεις της τεχνικής επιτρο-

πής του Εθνικού Οργανισμού 

Τυποποίησης που ετοιμάζει 

το προσχέδιο προτύπου και 

γ) να υποβάλουν εισήγηση 

στον CYS, να αρχίσει τυποποι-

ητική εργασία σε Ευρωπαϊ-

κό επίπεδο σχετικά με το θέμα 

της γνωστοποίησης, εάν φυ-

σικά πιστεύουν ότι το εν λόγω 

εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει 

την ελεύθερη διακίνηση προ-

ϊόντων ή την κυπριακή βιο-

μηχανία και οικονομία.

Σχόλια και παρατηρήσεις των 

μελών να υποβάλλονται στον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυπο-

ποίησης. Σε περίπτωση που 

δεν θα σταλούν οποιεσδήπο-

τε παρατηρήσεις ο CYS δε θα 

φέρει ένσταση στην προώθη-

ση των υπό αναφορά εθνι-

κών προτύπων.

Περισσότερες πληροφο-

ρίες από την κα. Μαριλένα 

Νικολάου, Λειτουργό ∆ιοί-

κησης και ∆ιεθνών Σχέσεων 

του Κυπριακού Οργανι-

σμού Τυποποίησης (CYS), 

τηλ: 22 411439, Φαξ. 22 

411511 και στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση:m.nicolaou@

cys.org.cy.
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Χριστόφιας: Πολύπλευρη η προσφορά του ΚΕΒΕ στην οικονομία
∆ημοσιεύουμε απόσπασμα της ομιλί-

ας του Προέδρου της ∆ημοκρατίας την 
οποία ανέγνωσε ο Υπουργός Συγκοι-
νωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέ-
ντζος.

«Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω την 
εκτίμησή μου προς το ∆ιοικητικό Συμβού-
λιο και τα μέλη του Επιμελητηρίου για τη 
σημαντική και πολύπλευρη προσφορά 
τους στην οικονομία της Κύπρου αλλά κυ-
ρίως για την υπευθυνότητα με την οποία 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχει 
προκαλέσει η παγκόσμια οικονομική κρί-
ση στην οικονομία μας.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανι-

κό Επιμελητήριο συμβάλλει σημαντικά 
και εποικοδομητικά στη χάραξη πολιτι-
κής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυ-
ξης. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην επαρκή 
ανάπτυξη και αναβάθμιση των επιχειρή-
σεων, καθιστώντας τις ανταγωνιστικές στο 
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που 
ζούμε σήμερα.
∆ιανύουμε μια περίοδο ύφεσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και ειδικά στην 
Ευρωζώνη. Με αρνητικές επίσης επιπτώ-
σεις στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, στα 
δημόσια οικονομικά και γενικά στο βιοτι-
κό επίπεδο των λαών.
Η χώρα μας δεν μπορούσε να αποτε-

λεί και δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Κύπρος 
επηρεάστηκε κυρίως λόγω της έκθεσης 
των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά 
ομόλογα, αλλά και γενικά στην ελληνική 
οικονομία. Προέχει άμεσα να αντιμετω-
πίσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης ως 
προτεραιότητα υψίστης σημασίας, λαμβά-
νοντας διορθωτικά μέτρα για προστασία 
του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος 
της Κύπρου. Όπως είπε και ο Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας σε πρόσφατη συ-
νέντευξη του σε κυπριακή εφημερίδα, «οι 
λόγοι που οδήγησαν την Κύπρο στον Μη-
χανισμό Στήριξης είναι πολύ διαφορετικοί 
από εκείνους που οδήγησαν την Ελλάδα. 
Για να είμαστε ειλικρινείς η ελληνική κρί-
ση χρέους πέρασε από τις κυπριακές τρά-
πεζες και στην Κύπρο. ∆υστυχώς η ζημιά 
μεταδόθηκε από εμάς». Ταυτόχρονα πρέ-
πει να προωθηθεί άμεσα η ανάπτυξη έτσι 
ώστε η κυπριακή οικονομία να ωθηθεί το 
συντομότερο δυνατό σε σταθερότητα και 
ανάκαμψη.
Το θέμα της οικονομίας και η διατή-

ρηση ενός καλού βιοτικού επιπέδου του 
λαού μας αποτελούν εθνικό θέμα και ευ-
θύνη όλων. Πρέπει, παράλληλα, να δη-
μιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, να 
διαμορφωθεί ένα ακόμα πιο ελκυστικό 
επενδυτικό περιβάλλον με κατάλληλο θε-
σμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και να ανα-
βαθμισθούν και να αξιοποιηθούν στον 
μέγιστο βαθμό οι διαθέσιμοι πόροι.
Έχουμε ενισχύσει στοχευμένα τη λει-

τουργία του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) με ήδη 
υπολογίσιμα αποτελέσματα. Η προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο θα 
είναι καθοριστικός παράγοντας που θα 
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.
Με τις προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζει στο παρόν στάδιο η οικονομία μας, 
η ταχεία αδειοδότηση και υλοποίηση 
επενδύσεων στρατηγικής σημασίας εί-
ναι επιτακτική ώστε να δοθεί ώθηση για 
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. 
Για τον σκοπό αυτό, στα πλαίσια της κυ-
βερνητικής πολιτικής για προώθηση των 
στρατηγικών επενδύσεων, το Υπουργικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνί-
ας 27 Ιουνίου 2012 αποφάσισε τη σύστα-
ση Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης/
Υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων 
με αποστολή την επίσπευση των διαδικα-
σιών με σκοπό την ταχεία χορήγηση των 
αδειών και υλοποίηση στρατηγικών επεν-
δύσεων. Για την υποστήριξη του Μηχανι-
σμού έχει συσταθεί αρμόδια Υπουργική 
Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται τέτοιων 
επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι,
Στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνι-

στικότητας χθες, 10 ∆εκεμβρίου, επί Κυ-
πριακής Προεδρίας, συζητήθηκε και 
εγκρίθηκε η νέα βιομηχανική πολιτική της 
ΕΕ για ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμ-
ψη στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στη σημασία της έρευνας και της καινο-
τομίας.  Παρόλο που στη χώρα μας η οι-
κονομία δεν είναι κατ’ εξοχή βιομηχανική, 
εντούτοις αποδίδουμε ιδιαίτερη σημα-
σία στην προώθηση της καινοτομίας. Το 
2013 προγραμματίζεται να υλοποιηθεί 
ένα πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργα-
λείο το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί και θα 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μι-
κρομεσαίες, να μεταμορφώσουν καινο-
τόμες ιδέες σε εμπορεύσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες, δημιουργώντας θέσεις εργασί-
ας και μεγέθυνση της οικονομίας μας. Τα 
πολλά και σημαντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης 
και της έλλειψης ρευστότητας στην αγο-
ρά, χρειάζονται άμεσες κινήσεις οι οποί-
ες πρέπει να σχετίζονται με την ανάπτυξη, 
την εξασφάλιση ρευστότητας και την οι-
κονομική ενίσχυση.
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανί-

ας και Τουρισμού προχωρά αποφασιστι-
κά και στη δημιουργία υποδομών για την 
ενίσχυση της καινοτομίας, όπως για πα-
ράδειγμα το Τεχνολογικό Πάρκο στο Πε-
ντάκωμο το οποίο, μετά την τελευταία 
απόφαση για μείωση της έκτασης του, εί-
ναι έτοιμο προς υλοποίηση.
Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόζει και 

προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο για αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των επιχει-
ρήσεων περιλαμβάνεται σειρά σχεδίων 
χορηγιών που χρηματοδοτούνται είτε από 
εθνικούς πόρους είτε και με συγχρηματο-
δότηση των Ταμείων της ΕΕ. Στόχος των 
σχεδίων αυτών είναι, μεταξύ άλλων, η εν-
θάρρυνση των επενδύσεων σε εξοπλισμό 
σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσί-
ας. Περιλαμβάνουν επίσης την προβολή 
και προώθηση τους τόσο στη ντόπια αγο-
ρά όσο και στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα προωθούμε αποφασι-

στικά μέτρα και ενέργειες που περιλαμ-

βάνονται στην Ευρωπαϊκή Πράξη για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις και έχουμε θέσει ως 
προτεραιότητες μας τα ακόλουθα: 
Την προώθηση μέτρων για τη μείω- •
ση της γραφειοκρατίας και την απλο-
ποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Τη διευκόλυνση της πρόσβασης τους  •
στη χρηματοδότηση. Για το σοβαρό 
αυτό θέμα σχεδιάσαμε τη δημιουργία 
εγγυοδοτικού μηχανισμού ο οποίος θα 
χρηματοδοτηθεί από κοινού με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Την ενίσχυση της γυναικείας και της νε- •
ανικής επιχειρηματικότητας. 
Την παροχή κινήτρων και διευκολύν- •
σεων για την πρόσβαση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία 
εσωτερική αγορά. 
Ούτε παραγνωρίζουμε ούτε υποτιμού-

με τις μεγάλες επιπτώσεις της οικονομικής 
και τραπεζικής κρίσης στις επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες. Καταβάλλου-
με προσπάθειες, οι οποίες πρέπει να ενι-
σχυθούν σημαντικά το επόμενο χρονικό 
διάστημα, για την όσο το δυνατό αποτελε-
σματικότερη στήριξή τους.
Στον τομέα του εμπορίου, ακόμη και 

το 2012 που ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη 
χρονιά για την κυπριακή οικονομία, η επί-
δοση των κυπριακών εξαγωγών κατά το 
πρώτο οκτάμηνο ήταν ικανοποιητική. Τό-
σο οι συνολικές εξαγωγές όσο και οι εγχώ-
ριες παρουσίασαν οριακή αύξηση ύψους 
1,8% και 2,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 
πρώτο οκτάμηνο του 2011. Επίσης αύξη-
ση παρουσιάζεται και στις εξαγωγές υπη-
ρεσιών οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, αυξήθηκαν κατά 3,5% 
το 2011 σε σύγκριση με το 2010.
Στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα με 

την ανακάλυψη φυσικού αερίου στην 
Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη, έχου-
με διανοίξει τη μεγαλύτερη προοπτική για 
τον τόπο σε οικονομικό, πολιτικό και κοι-
νωνικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. 
Τη μεγαλύτερη προοπτική για τις επόμε-
νες γενιές των Κυπρίων. Αυτή η εξαιρετι-
κής σημασίας εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα 
της μεθοδικής και αποφασιστικής υλοποί-
ησης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
και αποτελεί μιαν από τις κύριες προτεραι-
ότητες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Κύρι-
ος στόχος είναι η μετατροπή της Κύπρου 
σε περιφερειακό κέντρο ενέργειας. Προ-
σβλέπουμε στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας για τους νέους μας και στη δη-
μιουργία επενδυτικών ευκαιριών για τους 
επιχειρηματίες του τόπου ώστε να επανέλ-
θουμε σύντομα σε τροχιά ανάπτυξης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε 

προβεί τα τελευταία χρόνια σε συστηματι-
κές ενέργειες και δράσεις. Σε συνέχεια της 
συνομολόγησης συμφωνιών με τις γείτο-
νες χώρες για τον από κοινού καθορισμό 
της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώ-
νης, βρισκόμαστε στο στάδιο σχεδιασμού 
συγκεκριμένων έργων που θα μετατρέ-
ψουν τη χώρα μας σε περιφερειακό ενερ-
γειακό κέντρο για τη συγκέντρωση, την 
επεξεργασία, τη διέλευση ή και τη διαμε-
τακόμιση ενεργειακών πόρων από τη γύ-
ρω περιοχή στις διεθνείς αγορές. 
Η Κυβέρνηση προχωρά με γοργούς 

ρυθμούς και εντατικές διαπραγματεύ-
σεις σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλή-
θηκαν στα πλαίσια του δεύτερου γύρου 
αδειοδότησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης των εγχώριων κοιτασμά-
των φυσικού αερίου, βρίσκεται σε εξέλι-
ξη σχετική μελέτη για την εγκατάσταση 
υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφο-
ρά φυσικού αερίου στην ξηρά τόσο για 
σκοπούς εγχώριας κατανάλωσης όσο και 
υγροποίησης για εξαγωγή του στις παγκό-
σμιες αγορές. Σε πρώτη φάση σχεδιάζεται 
η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη 
συνέχεια για βιομηχανικούς και οικιστι-
κούς σκοπούς. 
Η Κυπριακή ∆ημοκρατία αποφάσισε τη 

δημιουργία των απαραίτητων υποδομών 
για την υγροποίηση του φυσικού αερίου 
και εξαγωγή του στις ενεργειακές αγορές. 
Η δημιουργία του Τερματικού Υγροποί-
ησης Φυσικού Αερίου θα συμβάλει απο-
τελεσματικά στη διαφοροποίηση των 
πηγών εφοδιασμού και την ενίσχυση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα 
θα μπορεί να λειτουργεί ως κόμβος/γέφυ-
ρα για την προώθηση των εξαγωγών με-
γάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου.
Αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ση-

μαντικό ρόλο που συνεχίζει να επιτελεί 
το πετρέλαιο στα παγκόσμια ενεργεια-
κά δρώμενα ως βασικό καύσιμο σε ορι-
σμένους τομείς, αλλά και ως εφεδρικό 
καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή, κα-
θώς και την ανάγκη για διατήρηση απο-
θεμάτων ασφαλείας, η Κύπρος προωθεί 
τη δημιουργία τερματικού σταθμού υπο-
δοχής και αποθήκευσης πετρελαιοει-
δών. Το τερματικό αυτό θα περιλαμβάνει 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης λειτουργι-
κών αποθεμάτων πετρελαιοειδών καθώς 
και εγκαταστάσεις αποθεμάτων ασφάλει-
ας πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, θα δια-
θέτει εγκαταστάσεις για τη χρήση του ως 
διαμετακομιστικού σταθμού για την εμπο-
ρία πετρελαιοειδών. Η δημιουργία της 
αναγκαίας υποδομής, υπό τον έλεγχο και 
εποπτεία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας τό-
σο σε σχέση με το φυσικό αέριο όσο και 
σε σχέση με το πετρέλαιο είναι η παράμε-
τρος που θα επιτρέψει στην Κύπρο να δι-
αδραματίσει τον ρόλο του περιφερειακού 
κέντρου ενέργειας.
Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στα 

υπό αξιολόγηση έργα όπως, λόγου χά-
ρη, τον υποθαλάσσιο αγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας και τον αγωγό φυσικού αερίου 
για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ. Προς 
την κατεύθυνση αυτή έχουν συσταθεί 
ομάδες εργασίας αποτελούμενες από τε-
χνοκράτες και από τις τρεις χώρες επιφορ-
τισμένες με το καθήκον της εξέτασης των 
έργων αυτών στη λεπτομέρεια τους». 
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Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Mόνη λύση για την οικονομία η ανάπτυξη
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 

κ. Φειδίας Πηλείδης είπε μεταξύ άλλων τα 
εξής:

«Η φετινή Συνέλευση μας συμπίπτει με 
πρωτόγνωρες εξελίξεις για την οικονομία 
του τόπου. Υπό το βάρος των οδυνηρών 
επιπτώσεων που επισυσσώρευσε στον τό-
πο μας η διεθνής οικονομική κρίση, η Κύ-
προς υποχρεώθηκε να απευθυνθεί για 
οικονομική βοήθεια στο Μηχανισμό Στήρι-
ξης. Λόγω των πολύ μεγάλων πληγών του 
δημόσιου και του τραπεζικού τομέα, η χώ-
ρα θα προχωρήσει σύντομα στην υπογρα-
φή Μνημονίου δανειακής σύμβασης με 
την Τρόικα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο ερχομός 
της κρίσης, σε συνδυασμό με την καθυστέ-
ρηση στην λήψη μέτρων, και τα σοβαρά 
προβλήματα του τραπεζικού τομέα έφεραν 
στην επιφάνεια τις αδυναμίες, τις στρεβλώ-
σεις και τις ανισοσκέλειες της οικονομί-
ας. Μέσα σε τέσσερα χρόνια (2009-2012), 
αναδείχθηκαν όλες οι στρεβλώσεις της οι-
κονομίας μας. Ήρθαν στο φως όλα τα προ-
βλήματα που για χρόνια, κρύβαμε κάτω 
από το χαλί.
Τα καταστροφικά αποτελέσματα είναι σε 

όλους μας γνωστά. Υπερβολική διόγκωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος, εκτόξευση 
στα ύψη του δημόσιου χρέους, εκτίναξη σε 
πρωτοφανή επίπεδα της ανεργίας, αρνητικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης, μαζικό κλείσιμο επιχειρή-
σεων, υπερδανεισμός νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, μεγάλα προβλήματα στον τραπεζικό 
τομέα, έλλειψη ρευστότητας, πολύ υψηλά επι-
τόκια, περιορισμός των δανειοδοτήσεων από 
τις τράπεζες και άλλα διαρθρωτικά προβλή-
ματα που καταλήγουν σε χαμηλή ανταγωνι-
στικότητα της οικονομίας.

ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Θα μπορούσα να σας παραθέσω σω-

ρεία στοιχείων και αριθμών για να αναδείξω 
όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε μπρο-
στά μας.  ∆εν θα μπω στον πειρασμό να το 
κάνω διότι φοβάμαι ότι μπορεί να χαθούμε 
στις λεπτομέρειες και τα επουσιώδη, ενώ στό-
χος μου είναι να παρουσιάσω τη γενική εικό-
να και τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές που 
ξεπροβάλλουν μπροστά μας.  Τώρα που το 
τοπίο ξεκαθαρίζει πιστεύω ότι οφείλουμε να 
δούμε όλοι μας, πάνω και πέρα από συμφέ-
ροντα επιμερούς ομάδων  τη σωστή πορεία 
ανασυγκρότησης της κυπριακής οικονομίας.  
Ωστόσο, αυτές τις κρίσιμες ώρες, τις ώρες ευ-
θύνης για όλους μας, δεν νομιμοποιούμαστε 
να αναλωνόμαστε στο τι έγινε και γιατί φτά-
σαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, είναι η ώρα 
που οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος 
των περιστάσεων.  Να  κοιτάξουμε μπροστά 
και να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέ-
ρα. Είναι η στιγμή που πρέπει να αντικρύσου-
με και να αντιμετωπίσουμε το αύριο.
Γνωρίζουμε τη δυσφορία, ακόμα και την 

αγανάκτηση που αισθάνονται, πολλοί πολίτες 
και ιδιαίτερα πολλά μέλη μας, τα οποία χωρίς 
να έχουν καμία απολύτως ευθύνη βρίσκονται 
σήμερα σε πολύ δύσκολη θέση. Κατανοούμε 
τα αισθήματα που τους διακατέχουν. Ξέρου-
με ότι οι επιχειρήσεις μας πλήρωσαν και πλη-
ρώνουν ακριβά το τίμημα της κρίσης. Είμαστε 
όμως έτοιμοι για τη δική μας συνεισφορά για 
να υπερπηδήσουμε την κρίση.
Όμως, όπως τόνισα ήδη, οφείλουμε να 

δούμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώ-
πιον μας νέα δεδομένα. Το Μνημόνιο και οι 
όροι του είναι ο νέος οδικός χάρτης για την 
οικονομία μας. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλι-

στές και να αξιολογούμε με υπευθυνότητα τα 
διεθνή δεδομένα που επηρεάζουν άμεσα και 
την κυπριακή οικονομία.  Με βάση αυτή τη 
νέα πραγματικότητα πρέπει να κινηθούμε τα 
επόμενα χρόνια. Πάνω σ΄ αυτές τις γραμμές 
οφείλουμε να οικοδομήσουμε το αύριο της 
οικονομίας μας ώστε να διασφαλίσουμε την 
πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας μας. Στο 
σημείο αυτό, ως ΚΕΒΕ, αξιολογούμε ως θετικές 
τις προσπάθειες που κατέβαλαν ο Πρόεδρος 
της ∆ημοκρατίας, οι αρχηγοί των κομμάτων, 
η διαπραγματευτική ομάδα και ο ∆ιοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας, για την επίτευξη της 
συμφωνίας, η οποία τερματίζει την αβεβαιό-
τητα και την αστάθεια που βιώσαμε τους τε-
λευταίους μήνες.  Θεωρούμε επίσης τη στάση 
των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
σώφρονα και εποικοδομητική.
Αν δεν επιτυγχανόταν η συμφωνία, είμα-

στε σίγουροι ότι η κυπριακή οικονομία θα 
εισερχόταν σε τεράστιες περιπέτειες, την επί-
πτωση των οποίων κανένας μας δεν είναι σε 
θέση να προσμετρήσει. Κατά τη γνώμη του 
ΚΕΒΕ, η συμφωνία για τη δανειακή σύμβαση 
με την Τρόικα ήταν και παραμένει η μόνη ρε-
αλιστική λύση για να εξέλθουμε από την κρί-
ση. Χωρίς τη δανειακή σύμβαση, τα πάντα θα 
τελούσαν υπό αμφισβήτηση με την οικονο-
μία να κινδυνεύει να παραλύσει. 
Τις διαπιστώσεις αυτές οφείλουμε να τις 

συνειδητοποιήσουμε όλοι μας.  Τώρα, δεν 
είναι η ώρα του ατομικού συμφέροντος.  
Αντίθετα, είναι η ώρα της συλλογικής αντιμε-
τώπισης των προκλήσεων για να βγούμε από 
το τέλμα που μας έριξαν τα διαχρονικά λάθη, 
η πολιτική της παροχολογίας, και τα λεγόμενα 
κεκτημένα. Ήρθε, η στιγμή που όλοι μας θα 
πρέπει να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. 
Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι με συνθήμα-
τα, παχιά λόγια και συναισθηματικές εξάρσεις 
δεν λύνονται τα προβλήματα.
Καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους και 

την Πολιτεία να συνενώσουμε τις δυνάμεις 
μας και να εργαστούμε όλοι, από κοινού, για 
την έξοδο από την ύφεση. Απλώνουμε χέρι 
συνεργασίας στις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, γιατί σήμερα χρειάζονται οι ώμοι όλων 
μας για να σηκώσουμε το βάρος των προκλή-
σεων που έχουμε μπροστά μας. 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ποια είναι σήμερα τα δεδομένα και ποιες 

οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας; Το 
πρώτο που επιβάλλεται να γίνει είναι να υπο-
γραφεί η δανειακή σύμβαση για να αρχίσει η 
Κύπρος να χρηματοδοτείται. Οι ανάγκες χρη-
ματοδότησης τόσο του κράτους όσο και των 
τραπεζών είναι μεγάλες και άμεσες. Όσο πιο 
γρήγορα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τις 
δόσεις από την Τρόικα, τόσο πιο γρήγορα θα 
επανέλθει η ηρεμία στην οικονομία.
Παράλληλα, χρειαζόμαστε πλήρη και λε-

πτομερή ενημέρωση από την κυβέρνηση, 
για την εφαρμογή της δανειακής σύμβασης, 
ώστε να γνωρίζουμε τις επόμενες κινήσεις 

μας.  Την ίδια ενημέρωση απαιτούμε και για 
το σκέλος που αφορά την ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών. Μάλιστα, αυτή η πτυχή 
είναι πιο σημαντική για τον επιχειρηματικό 
κόσμο, διότι από αυτή εξαρτάται άμεσα η 
ρευστότητα και η ομαλή χρηματοδότηση της 
αγοράς.  Σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι ξε-
κάθαρος για τη θέση του ΚΕΒΕ.  ∆εν νοείται 
να μπούμε στο φαύλο κύκλο ενός δεύτερου, 
τρίτου και ούτω καθεξής μνημονίου. Θα κά-
νουμε ότι περνά από το χέρι μας ώστε να πε-
τύχει αυτή η προσπάθεια και η οικονομία να 
εξέλθει της ύφεσης και της κρίσης. Η δανεια-
κή σύμβαση πρέπει να αποδώσει καρπούς 
για την Κύπρο. Είναι απαραίτητο να φέρει 
αποτελέσματα. Για να επιτευχθούν όμως όλα 
αυτά θα πρέπει να αλλάξουν πολλά και κυρί-
ως η νοοτροπία μας. ∆εν είναι αποδεκτό να 
συντηρήσουμε ξεπερασμένες, αναχρονιστι-
κές αντιλήψεις.  Οι πρακτικές  της σπατάλης, 
της κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήμα-
τος, της παροχολογίας από κυβερνήσεις και 
κόμματα πρέπει να τερματιστούν. Ψηφοθη-
ρικές επιλογές πρέπει να αποτελέσουν οριστι-
κά παρελθόν. Το δημόσιο χρήμα πρέπει να 
προστατεύεται από όλους, πολιτικούς, πολι-
τειακούς αξιωματούχους και δημόσιους λει-
τουργούς.  Είμαστε σε σημείο «κομβικό» όχι 
μόνο για την οικονομία, αλλά και το πολιτικό 
μας σύστημα.  
Κυρίες και Κύριοι,
Τα ανοίγματα πέραν των δυνατοτήτων μας 

επιβάλλεται να συγκρατηθούν. Ως οικονομία 
δεν θα πρέπει να δαπανούμε περισσότερα 
απ’ όσα παράγουμε.  Οι οποιεσδήποτε προ-
σωρινές υπερβάσεις πρέπει να γίνονται μόνο 
για στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις προς 
όφελος του συνόλου, ή σημαντικών τομέων 
της οικονομίας που αποδεδειγμένα ενισχύ-
ουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. 
Αυτή η διαχρονική ανισοσκέλεια κόστι-

σε πολύ τόσο στο κράτος όσο και στις επιχει-
ρήσεις και στα νοικοκυριά. Ο υπερδανεισμός 
των Κυπρίων είναι σημείο αναφοράς στην Ευ-
ρώπη. Εκτός από ψηλό δημόσιο χρέος έχουμε 
και πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέος που δυστυχώς, 
στο μεγαλύτερο του μέρος δεν δαπανήθηκε 
σε παραγωγικές επενδύσεις,  επαυξάνοντας 
το πρόβλημα.
Στο σημείο αυτό, ευθύνες έχουν και οι 

Εμπορικές Τράπεζες, οι οποίες χορηγούσαν 
δάνεια αδιαφορώντας για την ικανότητα του 
δανειολήπτη να τα αποπληρώσει. 
Το ζήτημα αποτελεί ακόμα μια ανησυχητι-

κή πτυχή στο ντόμινο της τραπεζικής κατηφό-
ρας. Εκτός από τις επενδύσεις σε ομόλογα του 
ελληνικού δημοσίου, οι τράπεζες μας σήμε-
ρα μαστίζονται και από σοβαρά προβλήματα 
μη εξυπηρέτησης των δανείων που χορήγη-
σαν. Άρα και οι τράπεζες μας οφείλουν να 
καταστούν πιο προσεκτικές στις δραστηριό-
τητες τους. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώ-
ρα τα ηνία των τραπεζών οφείλουν όχι μόνο 
να διορθώσουν τα προηγούμενα κακώς έχο-
ντα, αλλά να εξυγιάνουν τους λογαριασμούς 

τους και να οδηγήσουν και πάλι τις τράπεζες 
σε πραγματική κερδοφορία.
Το ΚΕΒΕ, παρά τις ευθύνες και τα μεγάλα, 

δυσεπίλυτα προβλήματα του τραπεζικού το-
μέα, πιστεύει ότι οι τράπεζες μας πρέπει να 
στηριχθούν. Επιβάλλεται να τους δοθεί η ευ-
καιρία να ξαναποκτήσουν την αξιοπιστία 
τους και να διαδραματίσουν τον πρωτεύοντα 
ρόλο τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οι-
κονομίας.  Ο τόπος χρειάζεται υγιείς και ισχυ-
ρές τράπεζες που εμπνέουν εμπιστοσύνη.
Η Κύπρος, ως μια ανοικτή οικονομία, που 

επιδιώκει να διαδραματίσει το ρόλο του περι-
φερειακού χρηματοοικονομικού κέντρου κύ-
ρους, δεν είναι δυνατό να έχει ένα αδύναμο, 
τραυματισμένο και απονευρωμένο τραπεζικό 
σύστημα. Ταυτόχρονα, απαιτείται η ενίσχυση 
του προληπτικού ελέγχου των τραπεζών με 
στόχο να ενδυναμωθεί η ευρωστία τους και 
να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο 
μέλλον. Προς τούτο πρέπει να αξιολογηθούν 
τα τελικά πορίσματα και οι εισηγήσεις του οί-
κου Pimco σχετικά με την ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών. Ελπίζουμε ότι μέσα από 
τις συγκεκριμένες διαδικασίες οι τράπεζες μας 
θα μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή. 

∆ΡΑΣΗ ΚΕΒΕ
Τα δύσκολα τελευταία χρόνια, το ΚΕΒΕ 

στάθηκε δίπλα στις επιχειρήσεις και στην 
οικονομία του τόπου. Με πολλές πρωτο-
βουλίες και καθοριστικές παρεμβάσεις, επι-
διώξαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Στην 
Κύπρο, με επαφές τόσο με την Κυβέρνηση, 
τη Βουλή  και τα Κόμματα, όσο και με την Κε-
ντρική Τράπεζα και τις Εμπορικές Τράπεζες 
προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. 
Καταθέσαμε πολλές εισηγήσεις, υποβάλαμε 
πληθώρα προτάσεων και συμμετείχαμε σε 
πάρα πολλές συσκέψεις για τα θέματα των 
επιχειρήσεων. 
Στο εξωτερικό αναπτύξαμε έντονη δρά-

ση για προβολή της κυπριακής οικονομίας 
και των συγκριτικών, ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων της. Έχοντας την Προεδρία των 
Βαλκανικών Επιμελητηρίων και αξιοποιώντας 
το σημαντικό βήμα των Ευρωεπιμελητηρίων 
προωθήσαμε την Κύπρο, όχι μόνο στην πε-
ριοχή μας, αλλά και διεθνώς. Σημαντικότατη 
ήταν και η συμβολή του ΚΕΒΕ στην Προεδρία 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που άσκησε η Κύ-
προς αυτό το εξάμηνο. Το ΚΕΒΕ έλαβε μέρος 
σε πολλές εκδηλώσεις, οργάνωσε σειρά από 
ημερίδες και συνέδρια και γενικά στήριξε την 
όλη προσπάθεια της χώρας μας για μια επιτυ-
χή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα επιχειρηματικά φόρα και οι εμπορικές 

αποστολές που οργανώσαμε το 2012 ήταν 
τα περισσότερα των τελευταίων χρόνων. Με 
έμφαση στα θέματα της ενέργειας, των επεν-
δύσεων, του χρηματοοικονομικού τομέα, του 
ιατρικού τουρισμού της παραθεριστικές κα-
τοικίες και άλλα, επιδιώξαμε να διευρύνουμε 
την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας. 
Στο σημείο αυτό, στέκομαι ιδιαίτερα στην έν-
νοια της «εξωστρέφειας».  Είναι η πυξίδα για 
να χαράξουμε νέους δρόμους για την κυπρι-
ακή επιχειρηματικότητα.
Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και 

το 2013. Ειδικά στις αγορές που συνορεύουν 
μαζί μας (π.χ. Μέση Ανατολή) ή που επέδει-
ξαν ενδιαφέρον για την Κύπρο (π.χ. Ρωσία 
και Κίνα) προγραμματίζουμε μεγάλες εκ-
στρατείες για τη νέα χρονιά. Στο σημείο αυ-
τό, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 
μας προς τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη καθώς 
και τους προκατόχους του και τους συνεργά-
τες του στο Υπουργείο για τη στενή και εποι-
κοδομητική συνεργασία με το ΚΕΒΕ».
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Η 46η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου (Cairo International Fair CIF) θα γίνει σε δύο 
μέρη στις 19-22 Μαρτίου 2013 στο ∆ιεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέ-
ντρο του Καϊρου και στις 19-29 Μαρτίου στον εκθεσιακό της χώρο.
Η CIF θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις στο Μεσα-
νατολικό χώρο.  Καλύπτει εκθεσιακό χώρο 40000 τετραγωνικών μέτρων 
και έχει συμμετοχή 1300 και πλέον εκθετών από 30 χώρες.
Πληροφορίες:Egypt Expo & Convention Authority (EECA)
Τηλ. 202-24032968, 202-22607539, Φαξ. 202-2607845, 202-2607848, 202-
22607821, E-mail:info@cairofair.com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου 19-29 Μαρτίου 2013

 
Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας διοργανώνει Συνέδριο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Innovation and Technology Convention) στη 
Gandhinagar – Gujarat, στις 9-10 Ιανουαρίου 2013.  Το Συνέδριο θα επικε-
ντρωθεί σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας στη διαχείριση υδάτων, τε-
χνικών υφαντών, συστημάτων ηλεκτρονικού σχεδιασμού και μεταποίησης, 
γεωργίας μηχανημάτων και αυτοκίνησης.
Πληροφορίες στον ιστοτόπο:http://www.vibrantgujarat.com

Συνέδριο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
στην Ινδία στις 9-10 Ιανουαρίου 2013

 
Η ΄Εκθεση αρχιτεκτονικής, υλικών και συστημάτων για το 2013 (BAU 2013) θα 
γίνει στο Μόναχο της Γερμανίας στις 14-19 Ιανουαρίου 2013.  Η ΄Εκθεση προ-
σελκύει επισκέπτες και αγοραστές από όλο τον κόσμο.  Την προηγούμενη BAU 
2011 επισκέφθηκαν 238000 επισκέπτες από περισσότερες από 150 χώρες από 
όλες τις ηπείρους.  Οι κλαδικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τις 52000.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει ειδικές εκθέσεις και εξειδικευμένα συνέδρια.  Πλη-
ροφορίες για την έκθεση στην ιστοσελίδα http://www.bau-muenchen.com
Πληροφορίες επίσης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο, αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου για την 
Ελλάδα και την Κύπρο, τηλέφωνα Αθήνα:00210-6419000-6419038, και Θεσσα-
λονίκη: 2310-327733

΄Εκθεση Αρχιτεκτονικής, υλικών και συστημάτων
στο Μόναχο 14-19 Ιανουαρίου 2013

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

∆ιεθνείς Εκθέσεις στη Ρουμανία τον Απρίλιο του 2013

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

Η 2η Έκθεση Ποσειδώνια στην Αθήνα 28-29 Μαϊου 2013
Η 30η ∆ιεθνής ΄Εκθεση δομικών υλικών, μονωτικών, κουφωμάτων, ειδών υγιει-
νής, μπάνιου, προκατασκευών και τεχνολογίας INFACOMA 2013 θα οργανωθεί 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 21-24 Φεβρουαρίου 2013.
Η Έκθεση απευθύνεται σε κατασκευαστικές ή/και τεχνικές εταιρείες, καθώς και 
επιχειρήσεις δομικών υλικών, μονωτικών, κουφωμάτων, ειδών μπάνιου, προκα-
τασκευών και τεχνολογίας.  Περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της έκ-
θεσης (URL:http//www.helexpo.gr/default.aspx?lang-el-GR&loc=1 &page=2401.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας δυνητικών αγορα-
στών (Hosted Buyers Program), δίδεται η ευκαιρία σε επιλεγμένους εμπορικούς 
επισκέπτες από το εξωτερικό να πραγματοποιήσουν με ελάχιστο ή μηδενικό κό-
στος μετακίνησης και διαμονής επιχειρηματικές συνεργασίες με τις ελληνικές επι-
χειρήσεις.
Πληροφορίες από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλη-
νικής Πρεσβείας στη Λευκωσία στην διεύθυνση:
Κυριάκου Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Τηλ. 22-672219, Φαξ. 22-672703, 
Ε-mail:greekcom@mtnmail.com.cy, economy-nicosia@mfa.gr

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

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

Γερμανική Εταιρεία ζητά συνεργάτη 
για δραστηριοποίηση στην Κύπρο

Aν θα πιείτε 

ΜΗΝ οδηγήσετε

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

Αιγυπτιακή Εταιρεία ζητά συνέταιρο 
επενδυτή για υποβολή προσφοράς

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

8η ZOOTECHNIA 2013: ∆ιεθνής ΄Εκθεση μηχανημάτων και εφοδίων 
ζωοτεχνίας (∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 7-10.02.2013)
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Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται, αν και 
εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
2013 να συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση ‘’PROWEIN’’ στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας που θα γίνει στις 24 με 26 Μαρτίου 2013 και στην Έκθεση HOTEL 
UND GAST που θα γίνει στην Αυστρία από τις 7 μέχρι τις 9 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή να αποτείνονται στο Υπουργείο για 

πληροφορίες για τα έγγραφα και τις άλλες λεπτομέρειες που απαιτούνται.
Υπενθυμίζεται ότι για όλες  τις εκθέσεις του 2013, στις οποίες το Υπουρ-

γείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής ενί-
σχυσης με βάση τον κανόνα De Minimis που παραχωρείται για έξοδα 
συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, αποστο-
λή εκθεμάτων κ.λ.π.) θα παραχωρείται επίσης και οικονομική ενίσχυση που 
αφορά τα υπόλοιπα έξοδα (ξενοδοχείο, εισιτήριο, διαφημιστικό υλικό), σε 
όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και  εμπορία γε-
ωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι  της Συνθήκης 
(ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Η χορη-
γία αυτή ανέρχεται σε 
•  50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις 
μέρες της  έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως.

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

•  Μέχρι €1,200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, 
brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως

Συμμετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις σε Αυστρία
 και Γερμανία το 2013

Η Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων SIDCON Consulting Company με έδρα την 

πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο ειδικεύεται στην προσφορά αναλυτικών πλη-

ροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

ή προγραμματίζουν επενδύσεις και δραστηριοποίηση στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία η οποία ασχολείται με δραστηριότητες συμβουλευτι-

κών υπηρεσιών από το 2002  προσφέρει πληροφόρηση για αναλύσεις αγοράς, 

καταλόγους επιχειρήσεων και κλάδων δραστηριότητας της χώρας, διαδικασίες 

νέων εταιρειών κλπ.

Στους πελάτες της SIDCON περιλαμβάνονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί στην Ουκρανία, μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, ξένες αποστολές 

και Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

∆ιεύθυνση:

Mr Yurri Kogut, Director General

LLC Consulting Company SIDCON

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

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

Για Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
 για επενδύσεις στην Ουκρανία

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό 
διεθνούς συμμετοχής ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εκτός του Συστήματος 
προσομοίωσης GMDSS των έξι (06) θέσεων εργασίας που έχει κριτήριο τη χαμη-
λότερη τιμή για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΕΝ 
ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΣΥΡΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ των 
Ενταγμένων Πράξεων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
Πέμπτη, 27 ∆εκεμβρίου στις 10 π.μ. στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη 2 Λιμάνι Πειραιά, 
3ος όροφος, Αιθ. 317, από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην 
Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία του διαγω-
νισμού ή να κατατεθούν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ/∆ΠΚΕ β’ Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη 2 Λιμάνι Πειραιά, 3ος όροφος 18510, κατά την ημερομηνία και 
μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο τηλ. 210-4064226, Φαξ. 210-4064239, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

∆ιεθνείς Προσφορές Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

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

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

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

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

Στην Ινδία μεταξύ 1-2  Φεβρουαρίου 2013

Συνάντηση κατασκευαστών 
αγοραστών δερμάτινων ειδών

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

Ενδιαφέρον για συνεργασία 
από επιχειρηματία της Μάλτας

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

΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων
 και ΄Εργων στο Μουμπάϊ  της Ινδίας 

14-16 Μαρτίου 2013

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

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

Τα εγκαίνια του κεντρικού οδικού άξονα 

(Οδός Αλυκού  Ποταμού) της Βιομηχανι-

κής Ζώνης Πέρα Χωρίου Νήσου πραγμα-

τοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2012 από 

τον Υπουργό Εμπορίου,  Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, στην παρουσία των Τοπικών 

Αρχών, Επαρχιακής ∆ιοίκησης, διάφορων 

κρατικών υπηρεσιών και τοπικών παρα-

γόντων.

Το έργο αναμένεται να δώσει τόνωση 

στη Βιομηχανική Ζώνη  Πέρα Χωρίου Νή-

σου που ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον 

αρκετών επιχειρήσεων λόγω στρατηγι-

κής θέσης. Με το έργο αυτό βελτιώνεται 

αισθητά η οδική κυκλοφορία στην περι-

οχή αλλά αυξάνεται σημαντικά και η οδι-

κή ασφάλεια στην ευρύτερη Βιομηχανική 

Ζώνη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δαπά-

νη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανί-

ας και Τουρισμού, του Κοινού Συμβουλίου 

Πέρα Χωρίου Νήσου και της Επαρχιακής 

∆ιοίκησης Λευκωσίας, με  το Τμήμα ∆ημο-

σίων Έργων να έχει το συντονισμό και επί-

βλεψη του έργου.

Από το ΕΒΕ Λευκωσίας στην τελετή 

εγκαινίων παρέστησαν ο Πρόεδρος του κ. 

Κώστας Γεωργαλλής, ο Επίτιμος Γραμματέ-

ας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου και ο ∆ι-

ευθυντής Βιομηχανίας.

Έργα 
υποδομής στη 
Βιομηχανική 
Ζώνη Πέρα 
Χωρίου Νήσου

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-

λής Περιφέρειας Λευκωσίας συμμετείχε στην Του-

ριστική Έκθεση WTM στο Λονδίνο.

Η Έκθεση που διήρκησε 4 μέρες (από τις  05 

μέχρι τις 08 Νοεμβρίου) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

για τη χώρα μας, λόγω της σημαντικής προσέλκυ-

σης Βρετανών τουριστών. 

Η παρουσία της Εταιρείας στην κορυφαία αυ-

τή τουριστική διοργάνωση, της έδωσε την ευκαι-

ρία να έρθει σε επαφή με φορείς της Βρετανίας 

καθώς και με άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες που 

συμμετείχαν και αποτελούν σημαντική πηγή για 

τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας. 

Στα πλαίσια της έκθεσης η εκπρόσωπος της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Περιφέρειας Λευκωσίας, κα. Νιόβη Παρισινού 

πραγματοποίησε επαφές με τουριστικούς παρά-

γοντες και δημοσιογράφους κατά τις οποίες είχε 

την ευκαιρία να τονίσει τις τουριστικές πτυχές της 

κυπριακής πρωτεύουσας και ειδικότερα τις προ-

διαγραφές της για πολιτιστικό και θεματικό του-

ρισμό.  Ειδική αναφορά έγινε στην πρόοδο των 

εργασιών για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της 

πρωτεύουσας.

Η Λευκωσία συμμετείχε σε 
τουριστική έκθεση στο Λονδίνο

Συνάντηση με τα 
Ευρωεπιμελητήρια
Με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωεπιμελητηρίων κ. Arnaldo 

Abruzzini είχε την ευκαιρία να συναντηθεί ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, στα πλαίσια της Συνέλευσης 

για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που διοργανώθηκε στη Λευ-

κωσία στις 15-16 Νοεμβρίου 2012 από την Κυπριακή Προεδρία 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη Γενική  

∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων  και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής .

Ο κ. Γεωργαλλής είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. 

Abruzzini για τις δραστηριότητες του ΕΒΕ Λευκωσίας ενώ στη συ-

νέχεια ενημερώθηκε για τις νέες πρωτοβουλίες των Ευρωεπιμε-

λητηρίων προς χώρες της Ασίας.

Εναρκτήρια Συνάντηση
 Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Mε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου 2012 στη Λευ-
κωσία η εναρκτήρια συνάντηση του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος LEAN (Learning 
from Analogies) κάτω από τη δράση Λεο-
νάρντο Ντα Βίντσι (Μεταφορά Καινοτομίας)  
Συντονιστής του έργου είναι ο Κυπριακός 
Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess 
Consulting  και σε αυτό συμμετέχουν το ΕΒΕ 
Λευκωσίας, το ISTUD Ιταλίας, το OIC Πολω-
νίας και το CPIP Ρουμανίας. Το πρόγραμ-
μα LEAN αφορά τη δημιουργία δεξαμενών 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των επιδε-
ξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και επι-
χειρηματιών διαμέσου της μεταφοράς μιας 
καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται 
στη χρήση «αναλογιών» σχετικά με την εκ-
παίδευση στη διοίκηση. Στην εναρκτήρια 
συνάντηση καθορίστηκαν το σχέδιο δρά-
σης, τα πακέτα εργασίας καθώς και τα παρα-
δοτέα υλικά. Στη δεύτερη μέρα των εργασιών 
παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του Κυπρι-
ακού Ιδρύματος ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων ∆ια Βίου Μάθησης, οι οποί-
οι παρουσίασαν τους οδηγούς/κανονισμούς 
για τις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώ-
σεις και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
με τους εταίρους του έργου.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση των εταίρων του έργου LEAN με τους εκπροσώπους 
του Κυπριακού Ιδρύματος ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ∆ιά Βίου Μάθησης.
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Πραγματοποιήθηκε στη Zaragoza της 
Ισπανίας συνάντηση των 14 εταίρων (πε-
ριλαμβανόμενου του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού) του 
διακρατικού Ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος PINE,  που σκοπό έχει την ανάληψη 
συγκεκριμένων δράσεων για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας από πλευράς μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού 
τομέα.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένας εκ-

πρόσωπος οργανωμένου συνόλου (Επι-
μελητήρια, Σύνδεσμοι, κλπ)  και ένας 
οργανισμός-τεχνικός σύμβουλος από 
επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ήτοι από την Κύπρο, την Αυστρία, 
τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη 
Ρουμανία και τη Σλοβακία. To γενικό συ-
ντονισμό της όλης προσπάθειας έχει ο 
Ιταλικός οργανισμός AREA Science Park.
Η συνάντηση στην Ισπανία έγινε στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της 
Zaragoza και έδωσε τις κατευθυντήριες 
γραμμές για το αμέσως επόμενο διάστη-
μα. Οι συμμετέχοντες στο ΡΙΝΕ οργανι-
σμοί θα προχωρήσουν σε γνωστοποίηση 

του προγράμματος, μεταξύ άλλων μέ-
σα από την κυκλοφορία ενημερωτικών 
φυλλαδίων, πρωτίστως στις εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά και 
ευρύτερα, σε άλλους οργανισμούς του 
δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα και στις 
τοπικές αυτοδιοικήσεις. Ανάλογη πλη-
ροφόρηση υπάρχει και στη διαδικτυα-
κή ιστοσελίδα του προγράμματος (www.
pineaudit.eu), η οποία ήδη λειτουργεί 
στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράζεται 
στο παρόν στάδιο στις εθνικές γλώσσες 
των επτά χωρών που συμμετέχουν στο 

ΡΙΝΕ, σύμφωνα με τους ισχύοντες για δι-
ακρατικά προγράμματα κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις επόμενες εβδομάδες, και εφ΄όσον 

το πρόγραμμα και οι σκοποί του γίνουν 
ευρύτερα γνωστοί, θα αρχίσει ο εντοπι-
σμός των μικρομεσαίων  μεταποιητικών 
επιχειρήσεων (τουλάχιστο 40 ανά χώρα), 
οι οποίες θα εκδηλώσουν προθυμία να 
συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα μέσα 
από τη συμπλήρωση λεπτομερών ερω-
τηματολογίων αναφορικά με την από 
μέρους τους κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλες τις φάσεις της παραγω-
γικής τους διαδικασίας. 
Σημειώνεται ότι η προσφορά του PINE 

στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, με την 
ακριβή καταγραφή και επεξεργασία των 
υφιστάμενων ενεργειακών τους δεδομέ-
νων, όπως και η μετέπειτα παροχή συγκε-
κριμένων και τεκμηριωμένων από τους 
ενεργειακούς ελέγχους συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών από τις ομάδες τεχνικών 
συμβούλων που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, θα είναι άνευ κόστους για τις επι-
χειρήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Pine, με συμμετοχή του ΕΒΕ Λεμεσού

Mε επιτυχία οι εργασίες του 3rd Limassol Eonomic Forum
Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκάλε-

σε και φέτος το Limassol Economic 
Forum, το τρίτο του είδους του, 
που διοργανώνεται από το περιοδι-
κό In-Business σε συνεργασία με το 
London School of Economics and 
Political Science και με τη στήριξη, 
μεταξύ άλλων, του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμε-
σού.
Το φετινό Forum ήταν όλως ιδιαι-

τέρως σημαντικό καθώς πραγματο-
ποιήθηκε εν τω μέσω της σοβαρής 
οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
αριθμό χωρών-μελών της Ευρωζώ-
νης, μη εξαιρουμένης της Κύπρου, 
οπότε τόσο οι εισηγητές, όσο και οι 
συμμετέχοντες στις διάφορες συζη-
τήσεις στρογγυλής τραπέζης, είχαν 
την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις 
και εισηγήσεις για το πώς ενδέχεται 
να εξελιχθούν τα πράγματα, βραχυ-
πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα.
Στον χαιρετισμό του ενώπιον του 

Forum, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλό-
κυπρος Ανδρέου επεσήμανε πως 
υπάρχουν σήμερα φωνές στην Ευ-
ρώπη που διερωτώνται κατά πόσο 
εξακολουθεί να ισχύει το όραμα της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Αναφέρθηκε επίσης στον προβλη-

ματισμό που αναπτύσσεται συνεπεία 
των επιπτώσεων  της παγκοσμιοποί-
ησης, μεταξύ των οποίων η απορρό-
φηση ευκαιριών απασχόλησης από 
τις χώρες της ∆ύσης στις χώρες της 
Ανατολής.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ σημείωσε 

τις ανάγκες των χωρών του Ευρωπα-
ϊκού νότου, περιλαμβανόμενης της 
Κύπρου όπου το δημόσιο χρέος έχει 
προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. 
Τόνισε δε την ανάγκη της Ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης, κάτι που δεν φαί-
νεται να υφίσταται, σίγουρα όχι στο 
βαθμό που οραματίστηκαν οι ιδρυ-

τές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε επίσης 

στους παράγοντες που εμποδίζουν 
την ανάληψη των ενδεικνυόμενων 
δράσεων από πλευράς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και παρατήρησε, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:
Οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης κά- •
νουν λάθος αν πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να παραμείνουν ισχυρές 
την ίδια ώρα που οι καταναλωτές 
των πιο αδύναμων χωρών οδη-
γούνται σε κατάσταση ανέχειας.
Επιβάλλεται να υπάρξει ένα πλαί- •
σιο ολοκληρωμένης οικονομι-

κής πολιτικής. Είναι σημαντικό να 
υπάρξει μία ισχυρότερη νομισμα-
τική ένωση με την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα να αναλαμβάνει 
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η δημοσιονομική πειθαρχία πρέ- •
πει να συνυπάρξει με την ανάπτυ-
ξη.
Σε ότι αφορά την Κυπριακή οικο-

νομία, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε 
πως αυτό που πρωτίστως χρειάζεται 
είναι η ήρεμη αντιμετώπιση της κατά-
στασης, χωρίς τη διάδοση εικασιών 
που ουσιαστικά δυσχεραίνουν την 
κατάσταση.
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Συνάντηση κ. Νίκου Αναστασιάδη με 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Αμμοχώστου

Στις 12 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση του Προέδρου του ∆η-
μοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιου 
Προέδρου της ∆ημοκρατίας κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη με αντιπροσωπεία του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου, στα γραφεία του Επιτελείου 
του κ. Αναστασιάδη στο Παραλίμνι. Μετά 
από σύντομο χαιρετισμό από μέρους του 
Προέδρου του ΕΒΕ Αμμοχώστου κ. Γιώρ-
γου Μιχαηλίδη συζητήθηκαν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός 
κόσμος της Επαρχίας Αμμοχώστου και πα-
ραδόθηκε σχετικό υπόμνημα με προτά-
σεις και εισηγήσεις του ΕΒΕ Αμμοχώστου. 
Μερικές από τις προτάσεις του ΕΒΕΑ είναι:
∆ραστική μείωση των επιτοκίων δανει- •
σμού.
Αποφυγή της αύξησης του ΦΠΑ και του  •
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στη ξενο-
δοχειακή βιομηχανία.
Αποφυγή αύξησης του ΦΠΑ στον κλά- •
δο των κατασκευών και ανάπτυξης γης.
Αποφυγή επιβολής του μέτρου που  •
προτείνει η Τρόικα όπως υπολογίζονται 
ως επισφαλή τα δάνεια που δεν εξυπη-
ρετούνται για 90 μέρες και όπως κινού-
νται οι διαδικασίες εκποίησης εντός 18 
μηνών.

Παροχή κινήτρων για εγκατάσταση  •
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στήριξη προσπάθειας της κοινοπραξί- •
ας για την κατασκευή της μαρίνας Αγί-
ας Νάπας.
Στήριξη της προσπάθειας για κατα- •
σκευή μαρίνας στον Πρωταρά.
Στήριξη της προσπάθειας για κατα- •
σκευή γηπέδου γκολφ.
Στήριξη της προσπάθειας της εταιρείας  •
τουριστικής προβολής για επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου – ανάπτυξη 

χειμερινού τουρισμού.
Προώθηση διαδικασιών για δημιουρ- •
γία βιοτεχνικών περιοχών στο Φρέ-
ναρος, και στη ∆ερύνεια, αλλά και 
ανάπτυξη των Βιομηχανικών ζωνών 
στο Παραλίμνι.
Μείωση ενοικίων των βιομηχανικών οι- •
κοπέδων.
Μεταφορά/ενίσχυση των ∆ιοικητικών  •
Υπηρεσιών στην Ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου.
Ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακής  •

Σχολής στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Επίλυση του χρόνιου προβλήματος  •
που σχετίζεται με το Τοπικό Σχέδιο Πα-
ραλιμνίου.
Προώθηση έργων υποδομής όπως εί- •
ναι το κολυμβητήριο Αμμοχώστου, η 
κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών  στο Πα-
ραλίμνι, η αναβάθμιση του  Αθλητικού 
Κέντρου Αγίας Νάπας κ.α.
Το πρόβλημα μεταφοράς σκυβάλων  •
στο ΧΥΤΑ Κόσιης λόγω μεγάλου κό-
στους για τους ∆ήμους και τις Κοινό-
τητες.

Παράλληλα εκφράστηκαν και άλλες από-
ψεις από την αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ, 
όπως η ανάγκη για ουσιαστικότερη στήρι-
ξη της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.
Εις απάντηση ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε 
ότι πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι ώστε  
οι τράπεζες να ανασυγκροτηθούν, ούτως 
ώστε να ανασυγκροτηθεί και το σύνο-
λο της οικονομίας. Επίσης τάχθηκε υπέρ 
στην δημιουργία έργων με τη μέθοδο 
B.O.T.  και υπέρ στη δημιουργία  CASINO 
αφού προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση. 
Για το θέμα των Κρατικών Προϋπολογι-
σμών ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι θα 
πρέπει να γίνεται αναλογική διάθεση των 
κονδυλίων. Κλείνοντας ανέφερε ότι πρό-
θεση του σε περίπτωση ανάληψης της 
προεδρίας είναι να δημιουργηθεί επιτρο-
πή ελέγχου σε κάθε Υπουργείο.

Πραγματοποιήθηκε στις 17 ∆εκεμβρίου η Ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση του ΕΒΕ Αμμοχώστου στο  Πολιτιστικό 
Κέντρο του ∆ήμου Αμμοχώστου, η οποία ήταν κλειστή 
χωρίς την παρουσία επίσημων προσκεκλημένων. Θα 
ακολουθήσει αρχές του 2013 πανηγυρική εκδήλωση με 
την ευκαιρία των 60χρονων του Επιμελητηρίου. Στη Γε-
νική Συνέλευση ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχα-
ηλίδης, κατέθεσε τις κυριότερες οικονομικές εξελίξεις της 
περιόδου 2011-2012 και τις επιπτώσεις της κρίσης στους 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας όπως και τα μέτρα 
και την υπερπροσπάθεια που εξήγγειλε το ΚΕΒΕ για έξο-
δο από την κρίση και τόνισε την στήριξη του ΕΒΕΑ προς 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Επαρχίας και τη συνένω-
ση δυνάμεων για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Λαμβανο-
μένου υπόψη ότι η οικονομία της Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου εξαρτάται από τον τουρισμό και τις κατα-
σκευές ο κ. Μιχαηλίδης επικέντρωσε την αναφορά του 
στον πολλαπλασιαστικό και καταλυτικό  χαρακτήρα του 
τουρισμού, τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική βιομηχα-
νία και γεωργία και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η 
εποχικότητα της τουριστικής βιομηχανίας θα περιορι-
σθεί μέσα από την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου 
«365 μέρες τουρισμός» που προωθεί το ΕΒΕΑ μέσω του 
ΚΟΤ και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-

βολής της Επαρχίας Αμμοχώστου. Ειδική αναφορά έγινε 
στην Μαρίνα Αγίας Νάπας και τον προτεινόμενο πολυ-
χώρο, ένα ευφάνταστο πρωτοποριακό έργο το οποίο θα 
περιλαμβάνει καζίνο και άλλα αναπτυξιακά έργα.  Εκτε-
ταμένη αναφορά και στις ενέργειες του ΕΒΕΑ για στήριξη 
των επιχειρήσεων της Αμμοχώστου θα γίνει στην επόμε-
νη έκδοση της Εμποροβιομηχανικής. Για το εθνικό θέμα 
της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρ-
θηκε στην πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ να συνεργασθεί με 
Τούρκους και Τουρκοκύπριους επιχειρηματίες για την 
επιστροφή και ανοικοδόμηση της πόλης και την λειτουρ-
γία του λιμανιού κάτω από τον ΟΗΕ ή την Ε.Ε.

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο 
∆ημαρχείο Αγίας Νάπας  συνάντηση του 
υποψήφιου προέδρου της ∆ημοκρατίας 
κ. Σταύρου Μαλά με την Εταιρία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας Αμμοχώστου, στην οποία παρέστησαν 
ο ∆ήμαρχος Αγ. Νάπας και Παραλιμνί-
ου, Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος του  
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Αμμοχώστου και ο Κοινοτάρχης 
Αγ. Νάπας.  Το ΕΒΕ Αμμοχώστου εκπρο-
σωπήθηκε από τον κ. Κώστα Κουμή.  Στον 
κ. Μαλά επιδόθηκε υπόμνημα από την 
εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης και προ-
βολής περιφέρειας Αμμοχώστου, που ζη-
τά εφαρμογή της πολιτικής των ανοιχτών 
αιθέρων (Open skies policy) έτσι ώστε η 
Κύπρος να είναι προσβάσιμη και με αντα-
γωνιστικά ναύλα ολόχρονα, δημιουρ-
γία τουριστικών έργων υποδομής όπως 

καζίνα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα, 
συνεδριακά κέντρα και αξιοποίηση των 
πολεοδομικών κινήτρων χωρίς η χρονο-
βόρα γραφειοκρατία να αποτελεί τροχο-
πέδη στα έργα ξενοδοχειακής ανάπτυξης. 
Τέθηκαν επίσης τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από τις περικοπές στον προϋπο-
λογισμό του ΚΟΤ, το τεράστιο λειτουργικό 
κόστος των ξενοδοχειακών μονάδων και 
η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για ίση κατανομή βαρών, η Οι-
κονομική αυτονόμηση των ∆ήμων. (θε-
σμοθέτηση ∆ημόσημου), η θεσμοθέτηση 
ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, η σύσταση 
υπουργείου τουρισμού, και αναβάθμιση 
του αθλητικού Κέντρου Αγίας Νάπας.  Οι 
δύο ∆ήμαρχοι ζήτησαν άμεση εφαρμογή 
της πολιτικής ανοικτών αιθέρων  με το ∆ή-
μαρχο Αγ.Νάπας να επισημαίνει ότι η μη 

εφαρμογή της πολιτικής οδηγεί σε απώ-
λεια 450 000 αφίξεων ετησίως . Ζητήθη-
κε όπως εταιρείες όπως η Transaero έχουν 
δικαίωμα συνεργασίας με το αεροδρόμιο 
Λάρνακας. 
Η Transaero συγκεκριμένη εταιρεία συ-
νεργάζεται μόνο με το αεροδρόμιο της 
Πάφου και με ανταγωνιστικούς προο-
ρισμούς. Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Αμ-
μοχώστου συμφώνησε και ήταν επίσης 
έντονα διεκδικητικός για το θέμα των ανοι-
κτών αιθέρων. Ανέφερε επίσης ότι ο προ-
ϋπολογισμός του ΚΟΤ μειώθηκε το 2010 
κατά 25 εκ. Ευρώ, με μείωση των κονδυλί-
ων τουριστικής προβολής.
Οι δύο ∆ήμαρχοι ζήτησαν δικαιότερη κα-
τανομή των κονδυλίων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, και κατασκευή έργων στην 
Επαρχία Αμμοχώστου, όπως το γήπεδο 

γκολφ, η μαρίνα Αγίας Νάπας και η μαρί-
να του Πρωταρά. Ο κ. Μαλάς διαβεβαίωσε 
ότι  η αναβάθμιση του τουριστικού προϊό-
ντος και η προσέγγιση  νέων αγορών είναι 
στις προτεραιότητες και  συμφώνησε με 
την ανάγκη  διάνοιξης των αιθέρων τονί-
ζοντας ότι βλέπει θετικά μια τέτοια κίνηση.  
Συμφώνησε επίσης στην  ανάγκη οικονο-
μικής αυτονόμησης των ∆ήμων ώστε να 
μπορούν να αναπτύσσουν τα δικά τους 
προγράμματα ανάπτυξης και προβολής 
αλλά και στην καθιέρωση του θεσμού του 
∆ημόσημου (City Tax) για όλες τις υπη-
ρεσίες που προσφέρονται εντός των ορί-
ων ενός ∆ήμου. Συμφώνησε επίσης στην 
ανάγκη θεσμοθέτησης Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου ενώ για την ανάγκη ίδρυ-
σης Υπ. Τουρισμού ανέφερε ότι είναι αντι-
συνταγματικό.

Επίσκεψη υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Σταύρου Μαλά στην Επαρχία Αμμοχώστου
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 ΕΒΕ     ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12, 
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

 e-mail: lcci@spidernet.com.cy

Στα πλαίσια του Σχεδίου “Αγρο-
τοεπιχειρείν” στο οποίο συμμετέ-
χουν η Αναπτυξιακή Λάρνακας, 
Ηρακλείου, Λέσβου και το Επι-
μελητήριο Λάρνακας ιδιοκτήτες 
Αγροτουριστικών καταλυμάτων 
στην επαρχία Λάρνακας συμμετεί-

χαν στη διεθνή έκθεση tour Natur 
2012 η οποία πραγματοποιήθη-
κε στο Dusseldorf της Γερμανίας.  
Στην Έκθεση συμμετείχαν εκθέτες 
από αρκετές χώρες. Το περίπτερο 
της Λάρνακας συγκέντρωσε την 
προσοχή των επισκεπτών κατά 

τη διάρκεια της έκθεσης.  Ως γνω-
στό η ορεινή Λάρνακας διαθέτει 
την πρωτιά στα αγροτουριστι-
κά καταλύματα στην Κύπρο και 
οι σημαντικές προοπτικές στον 
Αγροτουρισμό προαιωνίζουν 
νέα σημαντική άνοδο.

Τα αγροτουριστικά καταλύμματα της Λάρνακας 
στη Διεθνή ΄Εκθεση Tour Natur 2012

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Λάρνα-
κας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Υπουργό 
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλλα 
Χαραλάμπους, παρουσία των ∆ημάρχων Λάρνακας κ. 
Ανδρέα Λουρουτζιάτη και Λειβαδιών κ. Μάριου Αρμέ-
νη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή 

απόψεων αναφορικά με την εφαρμογή των κανονι-
σμών SEVESO II στην περιοχή του δρόμου Λάρνακας 
– ∆εκέλειας.  Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας εξέφρα-
σε τις απόψεις του Επιμελητηρίου για το θέμα , ευχαρί-
στησε την Υπουργό Εργασίας για την ανταπόκριση ενώ 
συμφωνήθηκε νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό δι-

άστημα. Το Επιμελητήριο Λάρνακας πραγματοποίησε 
τρεις συναντήσεις με επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες μέ-
λη του, όπως και με τους επηρεαζόμενους ∆ήμους και 
Κοινότητες.  Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας 
Θεοδούλου επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του 
Επιμελητηρίου για σύντομη επίλυση του θέματος.

Συνάντηση ΕΒΕ Λάρνακας με την Υπουργό Εργασίας κ. Σωτηρούλλα 
Χαραλάμπους για το θέμα της εφαρμογής των Κανονισμών SEVESO II

Οι Δήμαρχοι Λάρνακας και Αραδίππου συνεισφέρουν 
στην καθαριότητα των βιομηχανικών περιοχών

Το Επιμελητήριο Λάρνακας για 
τέταρτη χρονιά πραγματοποιεί 
καθαριότητα στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Λάρνακας – Αραδίππου με 
τη βοήθεια των ∆ήμων Λάρνακας 
και Αραδίππου .  Οι δύο ∆ήμοι 

έδωσαν από €1000 ευρώ ο κάθε 
ένας για την κάλυψη των εξόδων 
της καθαριότητας.  Ως γνωστό το 
Υπουργείο Εμπορίου και Βιομη-
χανίας διεξάγει μια καθαριότητα 
ετησίως στις βιομηχανικές περι-

οχές και με αυτή την ενέργεια το 
Επιμελητήριο Λάρνακας προσπα-
θεί να συνεισφέρει στον στόχο 
του Υπουργείου, των ∆ήμων και 
των Βιομηχανιών για καθαρές Βι-
ομηχανικές Περιοχές.

Σεμινάριο της κ. Μιράντας  Σιδερά για τις Ιδιαιτέρες 
Γραμματείς  που πραγματοποιήθηκε  στο ΕΒΕ Λάρνακας

Η κ. Μιράντα Σιδερά πραγματοποίησε στο ΕΒΕ Λάρνακας το Σεμινάριο “∆εί-
χνω την αξία μου ως ιδιαιτέρα Γραμματέας”.   Το Σεμινάριο παρακολούθη-
σαν Ιδιαιτέρες Γραμματείς μελών του ΕΒΕ Λάρνακας και συγκέντρωσε το 
ζωηρό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Οι ∆ημάρχοι 
Λάρνακας και 
Αραδίππου 
συνεισφέ-
ρουν στην 

καθαριότητα 
των Βιομηχα-
νικών Περιο-

χών

Επίσκεψη Γυναικών της Επαρχίας Λάρνακας στο 
Ηράκλειο στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτοεπιχειρείν
Γυναίκες επιχειρηματίες όπως και γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την μεταποίη-

ση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων πραγ-
ματοποίησαν επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις του 
Σχεδίου Αγροτοεπιχειρείν στο οποίο συμμετέχουν οι Αναπτυξιακές Λάρνακας, Ηρακλεί-
ου και Λέσβου όπως και το Επιμελητήριο Λάρνακας.  Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους οι γυναίκες από την επαρχία Λάρνακας επισκέφθηκαν γυναικείους συνεταιρισμούς 
όπως και εγκαταστάσεις παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων όπου ενημερώ-
θηκαν για τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών, τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν, όπως και για τις μεθόδους παραγωγής – μεταποίησης, προώθησης και προβολής 
των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Επίσκεψη Γυναικών της Επαρχίας Λάρνακας στο Ηράκλειο 
στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτοεπιχειρείν

Στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτοεπιχει-
ρείν στο οποίο συμμετέχουν οι Αναπτυ-
ξιακές Εταιρείες Λάρνακας, Ηρακλείου, 
Λέσβου και το Επιμελητήριο Λάρνακας , 
έχει κατακυρωθεί κατόπιν προσφοράς η 
δημιουργία Κεντρικής ιστοσελίδας ηλε-
κτρονικού εμπορίου η οποία θα προβά-
λει 15 επιχειρήσεις από τις τρεις περιοχές 

οι οποίες συμμετέχουν στο έργο (Λάρνακα, 
Ηράκλειο, Λέσβος).  Οι επιχειρήσεις οι οποί-
ες θα συμμετέχουν θα προέρχονται από 
τη  κατηγορία παραδοσιακών και τοπικών 
προϊόντων και είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
πώληση τους σε online – e-shop. Παράλλη-
λα με την κεντρική ιστοσελίδα στην οποία 
θα προβάλλονται όλες οι επιχειρήσεις που 

θα συμμετέχουν σε αυτό το έργο  θα κατα-
βληθεί προσπάθεια οι ομοειδής επιχειρή-
σεις από τις τρεις περιοχές να δικτυωθούν 
μεταξύ τους.  
Το online κατάστημα αγορών θα χρησι-

μοποιηθεί  από κάθε επιχείρηση για να εξυ-
πηρετήσει τους πελάτες της.  Το Λογισμικό θα 
επιτρέψει στους πελάτες να συσσωρεύουν 

ένα κατάλογο προϊόντων για αγορά. Κατά τον 
λογισμικό έλεγχο θα υπολογίσει ένα σύνολο 
για την παραγγελία συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς και των σχετικών φόρων.  Η 
ιστοσελίδα θα συνδεθεί έπειτα με paypal για 
την πληρωμή.  Όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν 
τον ανεξάρτητο Λογισμικό τους για να ελέγ-
χουν τα προϊόντα και τις παραγγελίες τους.

Ιστοσελίδα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων στα πλαίσια του Αγροτοεπιχειρείν
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 ΕΒΕ    ΠΑΦΟΥ
 7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102 
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

 e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

μικρά

Προγραμματιζόμενα 
σεμινάρια του Α΄ 
εξαμήνου 2013
1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΙΝΑ

2. ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΙΝΗ-
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΣΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑ-
ΡΙΟΧΗ NATURA, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕ-
ΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ

5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: MIA ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ   
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
την Τετάρτη 28/11/2012, σεμινάριο με θέμα 
«∆ιευθυντικά Συστήματα Μέτρησης και ∆ι-
εύθυνσης Απόδοσης» που διοργανώθηκε 
από το Ε.Β.Ε Πάφου. Το πρόγραμμα έγινε 
στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελη-
τηρίου Πάφου και το παρουσίασε ο κ. Χρή-
στος Ιωάννου, ειδικός σε θέματα ∆ιοίκησης 
και ∆ιεύθυνσης. 
Ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Κεν-

δέας Ζαμπυρίνης, ανέφερε πως στόχος του 
προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να 
ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους 
και να προεκτείνουν τις γνώσεις τους σε θέ-
ματα συστημάτων ∆ιεύθυνσης Απόδοσης, 
αλλά και να κατανοήσουν και να μπορούν 
να αναλύσουν τις περιοχές απόδοσης (key 
performance areas) και τους δείκτες απόδο-
σης (key performance indicators). 
Ευχαρίστησε επίσης την Αρχή Ανάπτυ-

ξης Ανθρώπινου ∆υναμικού  για την τερά-
στια συμβολή της σε θέματα κατάρτισης και 
ανάπτυξης της οικονομίας και επεσήμανε 
ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις προ-

σπάθειες του για κατάρτιση και ενημέρωση 
του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέ-
ων και οργανισμών της Επαρχίας, πιστεύο-
ντας ότι έτσι βοηθά στην καλύτερη επίτευξη 

των στόχων τους. 
Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο τέλος του 

σεμιναρίου πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης. 

Σεμινάριο: «Διευθυντικά συστήματα μέτρησης και διεύθυνσης απόδοσης»

Συνάντηση του ΕΒΕ Πάφου με το Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και τη Διευθύντρια του Διαχειριστικού Σχεδίου Ακάμα 
Σε συνάντηση του ∆.Σ του ΕΒΕ Πάφου στις 15/11/2012 με το ∆ι-

ευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστα Χ’’Παναγιώτου, τη 
∆ιευθύντρια του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Ακάμα κα. Αντωνία Θεο-
δοσίου και άλλους αξιωματούχους του Τμήματος, έγινε  παρου-
σίαση των αρμοδιοτήτων της ∆ιευθύντριας του ∆ιαχειριστικού 
Σχεδίου του Ακάμα και των διαδικασιών αξιοποίησης της χερσο-
νήσου και των κοινοτήτων του Ακάμα, και γενικότερα εξετάστηκαν 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και αφο-
ρούν την ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου.  
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 στην υλοποίηση δια-
φόρων σημαντικών έργων της Πάφου και αντηλλάγησαν απόψεις 
για την ταχύτερη δυνατή κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδο-
μής. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα της καθυστέρησης 
κατασκευής του παραλιακού δρόμου που ενώνει το Αεροδρόμιο 
Πάφου με την Τουριστική περιοχή της Πάφου.   
Τέλος, εκφράστηκε η κοινή επιθυμία για συνέχιση και εντατικο-

ποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού με στόχο την επίλυ-
ση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην προώθηση τους.

 ∆ιατηρώντας... 

ΚΑΘΑΡΟ 
το περιβάλλον 
ενισχύουμε 
τον πολιτισμό μας
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Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ 
κ. Μάριος Τσιακκής μιλώντας στη Γενική Συνέλευ-
ση για τον κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη είπε τα ακόλου-
θα:

«Εκ μέρους του προσωπικού του ΚΕΒΕ και των 
Τοπικών Επιμελητηρίων θα προσπαθήσω να σκι-
αγραφήσω, όχι μόνο τον Γενικό Γραμματέα, αλλά 
και τον άνθρωπο Παναγιώτη Λοϊζίδη, όπως εμείς, 
οι στενότεροι συνεργάτες του τον έχουμε ζήσει 
για πάρα πολλά χρόνια.
Ως Γενικός Γραμματέας υπήρξε πάντοτε άρι-

στος τεχνοκράτης, εξαιρετικός σύμβουλος, καθο-
δηγητής και συμπαραστάτης. Κοντά του βρίσκαμε 
πάντοτε την απαραίτητη γνώση και συσσωρευμέ-
νη εμπειρία για σωστή  διαχείριση και διεκπεραίω-
ση των θεμάτων που  αναλαμβάναμε.
Ο ήπιος χαρακτήρας του, η προθυμία του να 

μας καθιστά κοινωνούς των γνώσεων του και οι 
νέες ιδέες του, τον καθιστούσαν άριστο προϊστά-

μενο και συνεργάτη.
Κύριε Λοϊζίδη, η πολύχρονη και επιτυχής υπη-

ρεσία σας στο Επιμελητήριο αποτελεί για όλους 
εμάς ανεκτίμητη παρακαταθήκη για το μέλλον. Το 
ήθος, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η εργασιακή 
ευσυνειδησία, η κατανόηση, η διορατικότητα και 
η σοφία σας θα αποτελεί το φάρο που θα καθορί-
ζει τις αυριανές κινήσεις μας. 
Η υποδειγματική σας υπομονή και αυτοκυρι-

αρχία στην αντιμετώπιση σύνθετων και δυσεπίλυ-
των προβλημάτων και η επιμονή σας σε συναινε-
τικές λύσεις θα παραμείνει σημείο αναφοράς για 
όλους εμάς που εργαστήκαμε μαζί σας.  
Μέσα από αυτή την μακρόχρονη συνεργασία 

αποκομίσαμε χρήσιμα εφόδια για να συνεχίσου-
με την προσφορά μας στο ΚΕΒΕ και στον Επιμελη-
τηριακό θεσμό.
Εκτός από προϊστάμενος λειτουργήσατε και ως 

φίλος. Ως άνθρωπος που κι εσείς δοκιμαστήκατε, 

αντιμετωπίζατε πάντα με ευαισθησία, ανθρωπιά 
και κατανόηση τις δύσκολες στιγμές του καθενός 
από μας. Πετύχατε έτσι να κερδίσετε την αγάπη και 
την εκτίμηση όλων μας υπερβαίνοντας την στενή  
επαγγελματική σχέση συνεργασίας.
Η πραότητα του χαρακτήρα, η μεγαλοψυχία και 

η ανθρώπινη ευαισθησία είναι σίγουρα  χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα του Παναγιώτη Λοϊζίδη.
Για μένα που σας διαδέχομαι στη θέση του Γε-

νικού Γραμματέα σε μια πολύ δύσκολη από οι-
κονομικής σκοπιάς περίοδο για τον τόπο, θεωρώ 
πολύ σημαντικό το ότι θα συνεχίσουμε τη γόνιμη 
και εποικοδομητική συνεργασία μας και τα επό-
μενα χρόνια από τη θέση σας ως Συμβούλου του 
ΚΕΒΕ. Αγαπητέ κύριε Λοιζίδη, μαζί με τη βαθειά 
μας εκτίμηση δεχθείτε και τις πιο εγκάρδιες ευχές 
μας για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, πά-
ντα με υγεία και κάθε καλό στην περαιτέρω πορεία 
της ζωής σας».

Το προσωπικό του ΚΕΒΕ τίμησε τον κ. Παν. Λοϊζίδη 
για την προσφορά του στο Επιμελητήριο

Από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ

Ανακήρυξη Μ. Μαυρομμάτη σε Επίτιμο Πρόεδρο 
και Παν. Λοϊζίδη σε Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ

Για τη μεγάλη προσφορά τους στο Επιμελητήριο και την οικονομία
Την ανακήρυξη του κ. Μάνθου 

Μαυρομμάτη ως Επίτιμου Προέδρου 
και του κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη ως Επί-
τιμου Γενικού Γραμματέα, αποφάσι-
σε το ΚΕΒΕ.
Οι δύο αυτές αποφάσεις λήφθη-

καν από τα μέλη του ΚΕΒΕ κατά την 
κλειστή Συνέλευση του Επιμελητηρί-
ου και στη συνέχεια ανακοινώθηκαν 
στην ανοικτή Γενική Συνέλευση από 
τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πη-
λείδη.
Το αιτιολογικό της ανακήρυξης 

του κ. Μάνθου Μαυρομμάτη σε Επί-
τιμο Πρόεδρο του ΚΕΒΕ ανέπτυξε ο κ. 
Πηλείδης που μεταξύ άλλων είπε ότι 

η συνεισφορά και η συμβολή του κ. 
Μαυρομμάτη στο ΚΕΒΕ και στον επι-
χειρηματικό κόσμο ήταν πολύ μεγά-

λη, γεγονός που εκτιμήθηκε από τα 
μέλη. Για την ανακήρυξη του κ. Λοϊζί-
δη σε Επίτιμο Γενικό Γραμματέα μίλη-

σε ο κ. Μαυρομμάτης που τόνισε την 
πολύχρονη και πολυσήμαντη προ-
σφορά του κ. Λοϊζίδη στο ΚΕΒΕ, στον 
Επιμελητηριακό θεσμό και στην οικο-
νομία του τόπου.
Τόσο ο κ. Μαυρομμάτης, όσο και ο 

κ. Λοϊζίδης εξέφρασαν τις ευχαριστί-
ες τους προς τα μέλη του ΚΕΒΕ ανα-
φέροντας ότι θα συνεχίσουν να είναι 
δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο και 
στο ΚΕΒΕ.
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του 

ΚΕΒΕ αναλαμβάνει από την 1η Ια-
νουαρίου 2013, ο κ. Μάριος Τσιακ-
κής, μέχρι τώρα Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΒΕ. 


