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Εισηγήσεις ΚΕΒΕ ενόψει Τρόικας
Συγκεκριμένες εισηγήσεις κατέθεσε το ΚΕΒΕ
ενόψει των διαπραγματεύσεων της Κύπρου
με την Τρόικα.
Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ οι διαπιστώσεις και εισηγήσεις του θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν στο στάδιο των διαβουλεύσεων
της Κυβέρνησης με την Τρόικα προκειμένου
να επέλθουν
εκείνες οι αλλαγές που
θεωρούνται
αναγκαίες
ώστε το τελικό περιεχόμενο του Μνημονίου που
θα υπογραφεί
να εξυπηρετεί
με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τους
επιδιωκόμενους στόχους.
Ειδικότερα, στο υπόμνημα του ΚΕΒΕ αναφέρονται τα εξής:
• Στις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα τα οποία
αγγίζουν ομολογουμένως κάποιες διαρθρωτικές στρεβλώσεις της κυπριακής οικονομίας που έχουν να κάμουν κυρίως με τον
τρόπο λειτουργίας του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, οι οποίες και θα πρέπει να διατηρηθούν. Παραμένει ωστόσο να διευκρινιστεί

Στις 11 ∆εκεμβρίου
η Συνέλευση
του ΚΕΒΕ
Με ιδιαίτερον ενδιαφέρον πραγματοποιείται
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, λόγω
και των εξελίξεων με την
Τρόικα.

Προτάσεις για
δημοσιονομική
εξυγίανση, για
ενίσχυση τραπεζών
και για ανάπτυξη

Η Συνέλευση θα γίνει
την Τρίτη 11 ∆εκεμβρίου και ώρα 3.00 μ.μ.
στην Αίθουσα Α1 της ∆ιεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

κατά πόσο κάποιες από αυτές είναι μόνιμες
ή προσωρινές, για όσο χρόνο δηλαδή θα
διαρκεί το Μνημόνιο, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα
των αντιπροτάσεων μας.
• Πάγια θέση μας είναι ότι ο εξορθολογισμός των δημοσίων οικονομικών θα επιτευχθεί μέσα από την μείωση του κόστους
λειτουργίας της κρατικής μηχανής ως αποτέλεσμα δραστικής μείωσης των μη παραγωγικών δαπανών, του κρατικού μισθολογίου,
των λειτουργικών δαπανών, της κατάργη-

σης υφιστάμενων στρεβλώσεων και της σταδιακής μείωσης του μεγέθους της κρατικής
μηχανής. Εάν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τον πιο πάνω στόχο, τότε το πρόβλημα βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών θα διαιωνίζεται και σε μερικά χρόνια θα
είμαστε και πάλιν αντιμέτωποι με ψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος.
Προς ενίσχυση των πιο πάνω επισημαίνεται
για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν γίνεται
καμιά πρόταση για το σοβαρότατο ζήτημα

Επιχειρηματικό φόρουμ στο ΚΕΒΕ

Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας
μεταξύ της Κύπρου και της Ουκρανίας
Στην παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών

Μεγάλες είναι οι προοπτικές
επιχειρηματικής συνεργασίας Κύπρου και Ουκρανίας.
Αυτό είναι το συμπέρασμα του
Επιχειρηματικού φόρουμ που
έγινε στο ΚΕΒΕ, στην παρουσία
του Προέδρου Χριστόφια και του
Προέδρου της Ουκρανίας κ. Βίκτορ Γιανούκοβιτς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
Υπουργοί, διπλωμάτες, εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε στις φιλικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
και τόνισε τις δυνατότητες της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ

των δύο χωρών.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης εξέφρασε την ετοιμότητα του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου
για διεύρυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας Κύπρου - Ουκρανίας.
Λεπτομέρειες σελ. 4

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Σ' αυτή θα απευθύνει
χαιρετισμό ο Πρόεδρος
της ∆ημοκρατίας, ενώ
κύριος ομιλητής θα είναι
ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.
Φειδίας Πηλείδης.
Μετά τις ομιλίες θα τιμηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης, λόγω της
αφυπηρέτησης του.
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Τα μέλη του ΚΕΒΕ μπορούν να υποβάλουν σχόλια
για τα προτεινόμενα Εθνικά Πρότυπα
Το ΚΕΒΕ έχει κοινοποιήσει στα μέλη του γνωστοποιήσεις
από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC,
που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών
ροτύπων.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/34/ΕΚ που
αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων,
ζητήθηκε από τα μέλη αφού μελετήσουν τους τίτλους:
α) να ζητήσουν να λάβουν ηλεκτρονικά ολόκληρο το
κείμενο του προσχεδίου εθνικού προτύπου, εάν αυτό
είναι διαθέσιμο,
β) να συμμετάσχουν στις συναντήσεις της τεχνικής
επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που
ετοιμάζει το προσχέδιο προτύπου και
γ) να υποβάλουν εισήγηση στον CYS, να αρχίσει
τυποποιητική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά

10.000

με το θέμα της γνωστοποίησης, εάν φυσικά πιστεύουν
ότι το εν λόγω εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει την
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων ή την κυπριακή
βιομηχανία και οικονομία.
Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις των μελών θα πρέπει να
υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.
Σε περίπτωση που δε υπάρξει ανταπόκριση, ο CYS δε
θα φέρει ένσταση στην προώθηση των προτεινόμενων
εθνικών προτύπων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν τα μέλη να ζητήσουν
από την κα. Μαριλένα Νικολάου, Λειτουργό ∆ιοίκησης
και ∆ιεθνών Σχέσεων του Κυπριακού Οργανισμού
Τυποποίησης (CYS), τηλ: 22 411439, Φαξ. 22 411511 και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
m.nicolaou@cys.org.cy

αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
αναγνώσ

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

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

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

∆ιατηρώντας...

ΚΑΘΑΡΟ
το περιβάλλον
ενισχύουμε
τον πολιτισμό μας

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 22 889 800

Bupa Cromwell
Hospital
covers expertise for
over 70 Specialities,
uses more than
400 leading
Consultants
• Η Παγκόσμια γνωστή για κάλυψη Ασφάλισης Υγείας Bupa International έχει δημιουργήσει το Bupa Cromwell
Hospital που θεωρείται το πιο προοδευμένο Νοσοκομείο στο Λονδίνο.
• Το Bupa Cromwell Hospital προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα ∆ιάγνωσης και Θεραπείας και έχει βραβευθεί
με το ISO 9001:2000 για το Ραδιοθεραπευτικό του Τμήμα και το Τμήμα Gamma Knife. Έχει εισάξει το Χειρουργικό Έλεγχο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και ελέγχεται και επιθεωρείται από τον Οργανισμό CQC. Στο
Bupa Cromwell Hospital η Νοσοκόμα επισκέπτεται τον Ασθενή κάθε ώρα ολόκληρο το 24ωρο.
• Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Καρκίνου διαθέτει πεπειραμένες Νοσοκόμες προσφέροντας στους Ασθενείς και
τις Οικογένειες τους δωρεάν οκτώ συμβουλευτικές συναντήσεις που συμβάλλουν στη ψυχολογική ηρεμία
τους.
• Στο Bupa Cromwell Hospital κυριαρχεί το χαμόγελο που κάνει τον ασθενή και τους συγγενείς του να νιώσουν
σαν να είναι στο σπίτι τους.
• Όταν αντιμετωπίζετε δίλημμα ποίο είδος θεραπείας να ακολουθήσετε ή όταν η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική ή δεν διατίθεται στην Κύπρο τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Αποκλειστικούς Αντιπροσώπους του Bupa Cromwell Hospital, Nicos Rossos Ltd, 3 Ιωάννη Πολέμη, Λεμεσός, Τηλ.: 25 335073, Fax: 25
383739, bupa@nicosrossos.com για άμεση εξυπηρέτηση.
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Εισηγήσεις για τα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης
Σε υπόμνημα του που κατέθεσε το ΚΕΒΕ σε σχέση με τις
αποφάσεις της Κυβέρνησης για τα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης αναφέρει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα κινούνται σε γενικές γραμμές προς την ορθή κατεύθυνση, αφού αγγίζουν σημαντικούς πυλώνες της αναπτυξιακής
διάστασης της οικονομίας όπως η ΄Ερευνα, η δανειοδότηση
των ΜμΕ και οι τομείς των ΑΠΕ και των κατασκευών.
Η διάθεση ποσού €300 εκ. για μέτρα ανάπτυξης είναι σίγουρα ένα σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς για ουσιαστική ανάπτυξη, δεν παύει
ωστόσο να αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη την οποία και χαιρετίζουμε.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διοχέτευση ικανοποιητικής
ρευστότητας στην αγορά ικανής να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα οδηγήσουν
και στην μείωση της ανεργίας, καλούμε την κυβέρνηση όπως
στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ζητήσει πέραν του τελικού ποσού που θα αποφασιστεί ότι χρειάζεται για την κάλυψη
του δημοσιονομικού ελλείμματος και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενός πρόσθετου ποσού της τάξης των
€1.5-2.0 δις για να διατεθεί υπό μορφή χαμηλότοκων και μακροπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις.
Ειδική ωστόσο αναφορά γίνεται και για τα πιο κάτω:
1. ∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε ποσά για την έρευνα προς
όφελος των ΜμΕ, η οποία αφορά ουσιαστικά την εφαρμοσμένη έρευνα. Εισηγούμαστε να διατεθεί ένα ποσό της τάξης των 4.0εκ από το κονδύλι του Τομέα Έρευνας/Παιδείας
προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Η συμπερίληψη κινήτρου για επαναδραστηριοποίηση του
θεσμού των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων κρίνεται ως πολύ θετική απόφαση.
3. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το μέτρο για την ίδρυση του Εγγυοδοτικού Μηχανισμού με στόχο την παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων για ενίσχυση των ΜμΕ. Ειδικότερα για το
θέμα της εισαγωγής σχεδίου επιδότησης του επιτοκίου το
ΚΕΒΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένη εισήγηση. Προτείνουμε
την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής που να αρχίσει την επεξεργασία των όρων και κριτηρίων παραχώρησης των δανείων με συμμετοχή και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα

(ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΛΚ κλπ)
4. Ως πολύ θετική εξέλιξη κρίνεται και η απόφαση για παράταση των κινήτρων για τα Μεταβιβαστικά τέλη και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. Για το θέμα
προτείνουμε μονιμοποίηση του μέτρου καθότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις από τον ένα χρόνο εφαρμογής του είναι πολύ θετικές.
5. Με στόχο να ενισχυθούν οι αξίες των ακινήτων τα οποία είναι υποθηκευμένα και λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν
υποστεί σοβαρή μείωση με αποτέλεσμα αρκετά δάνεια
να μένουν ακάλυπτα, γίνεται εισήγηση όπως για κτήματα
εντός περιοχών και ζωνών ανάπτυξης, υπάρξει αύξηση κατά 30% των υφιστάμενων συντελεστών δόμησης που θα
οδηγήσει αυτόματα σε αύξηση της εκτιμημένης αξίας τους.
Ως γνωστό με βάση την μελέτη που διεξάγεται από την
εταιρεία PIMCO στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, όλες οι
επανεκτιμήσεις που γίνονται είναι μειωμένες κατά 20-30%
γεγονός που δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κάλυψη των υποθηκών.
Το ΚΕΒΕ θα καταθέσει σύντομα στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετες συγκεκριμένες εισηγήσεις με μέτρα ανάπτυξης
προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και οριστικοποίησης τους.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Όσον αφορά τον Τραπεζικό Τομέα, αναγνωρίζεται ότι τα
προβλήματα είναι τεράστια και θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να επιτευχθεί η διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά.
Για τον σκοπό αυτό εισηγούμαστε όπως:
• Η Κύπρος επιμένει στα πλαίσια του Συμβουλίου Κορυφής
της ΕΕ όπως η απόφαση για στήριξη των τραπεζών από τον
νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM),
καλύψει και τις Κυπριακές Τράπεζες προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους και να
μην επιβαρυνθούν με το κόστος αυτό οι φορολογούμενοι
πολίτες, αλλά οι ίδιες οι τράπεζες.
• ∆οθεί ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στον τρόπο ρύθμισης της δυνατότητας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας στις
περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεδομένου ότι

πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών είναι υποθηκευμένες
έναντι δανείων για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τυχόν
μη ικανοποιητική ρύθμιση αυτού του πολύ σοβαρού θέματος θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας και για τις επιχειρήσεις.
• Ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί και στον χρόνο έναρξης εφαρμογής της νέας ρύθμισης, ώστε να εξουδετερωθεί
σημαντικά ο κίνδυνος πάρα πολλές υποθηκευμένες περιουσίες να οδηγηθούν σε ταχεία εκποίηση σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Προτείνεται λοιπόν όπως η ρύθμιση για εκποίηση εντός
χρονικού διαστήματος πέντε ετών, μετατεθεί για εφαρμογή μετά από 3-4 χρόνια ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην αγορά
να ανακτήσει τη δυναμική της και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στα δάνεια τους χωρίς προβλήματα.
Με την άμεση αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος υπάρχει
σοβαρότατο ενδεχόμενο πάρα πολλές επιχειρήσεις που κατά
τα άλλα είναι υγιείς να υποχρεωθούν να εκποιήσουν σημαντικής αξίας περιουσιακά τους στοιχεία με όλα τα γνωστά συνεπακόλουθα.
• Η αυτόματη αύξηση Core Tier Ι από 8% σε 10% μέχρι
31/12/2013 γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
και μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζοντας
τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, η προσέλκυση νέων
επενδυτών προς τις τράπεζες, καθώς ακόμα και η ενίσχυση
τους από τους υφιστάμενους επενδυτές, είναι αδύνατο να
επιτευχθεί. Επιπρόσθετα το ποσό το οποίο θα χρειαστεί η
Κυπριακή ∆ημοκρατία για κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
θα εκτοξευθεί άμεσα σε τεράστιους αριθμούς, δημιουργώντας σε όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες πρόβλημα με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην κρατικοποίηση.
Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή και περαιτέρω αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης των
καταθετών αλλά και των δανειοληπτών προς τις κυπριακές
τράπεζες (Ξένων και Κυπρίων). Εισηγούμαστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στον εν λόγω δείκτη για τα επόμενα 5
χρόνια τουλάχιστον, μέχρι που οι τράπεζες και η κυπριακή οικονομία να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα πρώτα προβλήματα και να οδηγηθούν, κατ’ ελάχιστον, στην ομαλοποίηση.
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Χριστόφιας: Μεγάλες οι δυνατότητες επιχειρηματικής
συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ουκρανίας
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστόφιας επισήμανε ότι στόχος του Επιχειρηματικού Φόρουμ Κύπρου-Ουκρανίας ήταν να
αναδείξει τις δυνατότητες και τις προοπτικές
συνεργασίας μεταξύ των κυπριακών και των
ουκρανικών επιχειρήσεων. Αφού εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τόνισε ότι αυτές οι εκδηλώσεις
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω
εμβάθυνση και αναβάθμιση των ήδη εξαίρετων σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ
Κύπρου και Ουκρανίας.
Υπάρχουν είπε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της διμερούς μας συνεργασίας, και
το σημερινό Φόρουμ αναμφίβολα προσφέρεται για την ενίσχυση των εμπορικών,
οικονομικών και τουριστικών μας σχέσεων. Έχουμε ενισχύσει και εργαζόμαστε
ώστε να διευρύνουμε περαιτέρω το διμερές
συμβατικό πλαίσιο της συνεργασίας μας, θέτοντας τις βάσεις που θα διευκολύνουν αυτή
την προσπάθεια.
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας εξέφρασε
την ελπίδα ότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και οι συμφωνίες για την εμπορική ναυτιλία,
τις αεροπορικές μεταφορές και τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων, θα δώσουν
νέα ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Κύπρος παρέχει μια εξαιρετική
πλατφόρμα για διεξαγωγή και διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για
τις ουκρανικές εταιρείες. Η γεωγραφική της
θέση, τα φορολογικά οφέλη και η ισχυρή
υποδομή παροχής υπηρεσιών μετατρέπουν
την Κύπρο σε ένα σημαντικό κέντρο για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας πρόσθεσε:
Στόχος της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι
η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προσπαθειών
των επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση,
ατομικά ή συλλογικά, σε συνεργασία με κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις.
Με ικανοποίηση διαπιστώνω τη δυναμική
παρουσία της κυπριακής επιχειρηματικής
κοινότητας στην Ουκρανία αλλά και της ουκρανικής επιχειρηματικής κοινότητας στην
Κύπρο. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες
που επενδύουν στην Ουκρανία. Αντίστοιχα η Ουκρανία βρίσκεται στην πρώτη θέση
στον κατάλογο των χωρών με επενδυτικό
προορισμό την Κύπρο.
Παράλληλα, στον τομέα του τουρισμού
έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες που διανοίγουν αισιόδοξες προοπτικές. Αυτές περιλαμβάνουν:
(α) Την εφαρμογή του συστήματος προ-θεώρησης εισόδου,
(β) το άνοιγμα ενός ακόμη Επίτιμου Προξενείου στην Οδησσό και
(γ) τη δραστηριοποίηση Γραφείου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο Κίεβο.
Εξίσου σημαντικό είναι και το περιβάλλον
που διαμορφώνεται σε σχέση με τον τομέα
της ενέργειας. Η ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου έχει
δημιουργήσει νέα δυναμική και ενθαρρυντικές προοπτικές για περαιτέρω ενδυνάμωση
της συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων.
Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής

Πηλείδης: Προσπαθούμε για συνεχή ανάπτυξη
των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας
Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ κ. Φ. Πηλείδης εξέφρασε τη χαρά αλλά και τιμή να φιλοξενήσουμε στο
ΚΕΒΕ τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Victor
Yanukovych και τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. ∆ημήτρη Χριστόφια.
Το γεγονός και μόνο της παρουσίας των
δύο Προέδρων είπε καταδεικνύει το στίγμα
της σημασίας του Φόρουμ αυτού.
Και πρόσθεσε τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε κ. Yanukovych, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την
απόφαση σας να επισκεφθείτε το ΚΕΒΕ και
να παρουσιάσετε τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα στη χώρα σας για τους κύπριους επιχειρηματίες.
Η παρουσία σας εδώ ενισχύει την προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των καλών οικονομικών σχέσεων
της Κύπρου, με την Ουκρανία που είναι
μια ιδιαίτερα φιλική χώρα για μας. Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προοπτικές
που υπάρχουν για οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία υπόσχεται ότι θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια με σκοπό να
προωθήσει και ενδυναμώσει όσο το δυνατό περισσότερο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνεργασίες μεταξύ των
και ηλιακής ενέργειας και της παραγωγής
βιομάζας, αποτελεί επίσης προτεραιότητα
για τη χώρα μας η οποία διαθέτει σημαντική
εμπειρία. Θεωρώ ότι και σε αυτούς τους
τομείς υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας
και κοινών επενδύσεων μεταξύ των χωρών
μας. Προς τούτο ευελπιστούμε ότι σύντομα
θα ολοκληρωθεί και θα υπογραφεί το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.
Αναμφίβολα, η παρουσία επιχειρηματιών
από τις δύο χώρες στο Επιχειρηματικό
Φόρουμ καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην αξιοποίηση προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της διμερούς
επιχειρηματικής συνεργασίας, την οποία
ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε.
Τόνισε ακόμη ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και της Ουκρανικής
Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών
αποτελεί απόδειξη της βούλησης της
επιχειρηματικής κοινότητας και στις δύο χώρες να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές
που υπάρχουν και να επενδύσει στην κυπρο-ουκρανική συνεργασία.

δύο χωρών. Είναι στους μόνιμους στόχους μας η διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου
των δύο χωρών και προς την κατεύθυνση
αυτή στοχεύουν οι ενέργειες μας για συνεχή ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Το σημερινό Φόρουμ μας
δίδει την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε
για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητα μας να δουλέψουμε σκληρά με τους Ουκρανούς συναδέλφους μας για το όφελος
του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωΤόνισε ο Πρόεδρος την αισιοδοξία του
για την περαιτέρω πρόοδο των διμερών
οικονομικών σχέσεων, καθώς και τη βεβαιότητα ότι το Φόρουμ θα δώσει ακόμη
μεγαλύτερη ώθηση στην κυπρο-ουκρανική συνεργασία. Υπογράμμισε επίσης «την
τοποθέτηση – πρόταση του Προέδρου Γιανουκόβιτς για τη διοργάνωση τέτοιων Φόρουμ δύο φορές το χρόνο, μια φορά στην
Κύπρο και μια στην Ουκρανία. Πρόκειται είπε για μια πολύ δημιουργική πρόταση που
θα αποβεί προς όφελος και των δύο πλευρών», είπε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας.
Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του
αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου Χριστόφια πέρσι στην Ουκρανία,
σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνεται ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε ότι τις δύο χώρες συνδέουν
παραδοσιακοί δεσμοί και μακρά φιλία και
ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί έναν από
τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς για τους Ουκρανούς. Ο Ουκρανός Πρόεδρος επισήμανε ότι οι ηγεσίες των

ρών και να εξεύρουμε νέους τομείς συνεργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε
ήδη οργανώσει αρκετές επιχειρηματικές
αποστολές στην Ουκρανία και επίσης έχουμε ιδρύσει τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο
Κύπρου-Ουκρανίας που λειτουργεί υπό
την αιγίδα του ΚΕΒΕ και της Πρεσβείας της
Ουκρανίας στη Λευκωσία.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας καλωσορίσω για μια ακόμη φόρα στο ΚΕΒΕ
και να ευχηθώ ευχάριστη παραμονή στην
Κύπρο».
δύο χωρών ενθαρρύνουν την περαιτέρω οικονομική συνεργασία Κύπρου – Ουκρανίας
και αναφέρθηκε στη σύσταση της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής μεταξύ των δύο χωρών
που θα μελετά τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας,
των επενδύσεων, της βιομηχανίας και άλλων
τομέων. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι οι διμερείς συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών αποτελούν
κίνητρο για αμοιβαίες επενδύσεις. Επισήμανε ότι παρά την οικονομική κρίση, ο όγκος
των εμπορικών συναλλαγών Κύπρου – Ουκρανίας έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα,
κάτι που αποδεικνύει, όπως είπε, και τις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. Ο
κ. Γιανουκόβιτς είπε, επίσης, ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα σε μεγαλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ουκρανία.
Η Κύπρος και η Ουκρανία πρόσθεσε μπορούν να συνεργαστούν και στον τομέα της
ναυτιλίας, εφόσον η Κύπρος είναι ένα ναυτιλιακό κράτος και η Ουκρανία διαθέτει ναυπηγική υποδομή.
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Οι Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
Κανονισμοί του 2002 (Νόμος 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
α. «Εκτίμηση» σημαίνει την εκτίμηση που γίνεται και αναθεωρείται, όπου τούτο είναι αναγκαίο, από τον εργοδότη
ή από αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της παραγράφου (I-Εκτίμηση Κινδύνων), Μέρος
II.
β. «Προληπτικά και προστατευτικά μέτρα» σημαίνει τα μέτρα τα οποία έχουν καθοριστεί από τον εργοδότη ή το
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ως συνέπεια της εκτίμησης, τα οποία είναι αναγκαία να ληφθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των προσώπων
στην εργασία, καθώς και για προστασία οποιονδήποτε
άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια
και υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες των προσώπων
στην εργασία.
γ. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
II. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε τομείς
δραστηριοτήτων όπου εφαρμόζονται οι Νόμοι περί Ασφάλειας και Υγείας και οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει
αυτών.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
I. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
α. Ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των
δραστηριοτήτων του υποστατικού, της επιχείρησης ή /
και της εγκατάστασης του1. Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία
των εργοδοτουμένων του, μεταξύ άλλων, κατά την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των χρησιμοποιημένων
χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων, κατά την διαρρύθμιση ή και καταλληλότητα των χώρων εργασίας.
2. Μετά την εκτίμηση αυτή, και όπου είναι αναγκαίο, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής που εφαρμόζονται από τον εργοδότη πρέπει I. Να εξασφαλίζουν βελτίωση του επιπέδου προστασίας
της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων,
II. να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του υποστατικού, της επιχείρησης ή / και της
εγκατάστασης και σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
β. Ο εργοδότης οφείλει 1. Να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση I. των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κινδύνων που

2.

γ.

δ.

ε.

αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους, και
II. των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία προσώπων
που δεν εργοδοτούνται από αυτόν και οι οποίοι δημιουργούνται από ή σε σχέση με τον τρόπο που διεξάγει
τις δραστηριότητες του ή διευθύνει την επιχείρηση του.
Η προαναφερθείσα γραπτή εκτίμηση πρέπει να καθορίζει
τα προληπτικά καi προστατευτικά μέτρα που πρέπει να
λαμβάνει ο εργοδότης, αν χρειαστεί, και το υλικό ή τον
εξοπλισμό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Όταν εργοδότης απασχολεί πέντε ή περισσότερα πρόσωπα πρέπει να προβαίνει σε καταχώρηση σε ειδικό αρχείο
ασφάλειας και υγείας των ακολούθων στοιχείων και εγγράφων:
1. Της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων και των στοιχείων του προσώπου που διεξήγαγε αυτή την εκτίμηση,
2. των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που
καθορίστηκαν από την εκτίμηση,
3. των στοιχείων των εργοδοτουμένων του που εκτίθενται σε κίνδυνο,
4. των στοιχείων των εργοδοτουμένων του ή της ομάδας εργοδοτουμένων του που έχουν προσδιορισθεί
ότι κατ΄εξοχήν βρίσκονται σε κίνδυνο,
Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να έχει στη
διάθεση του κατάλληλη και επαρκή εκτίμηση 1. Των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία στους οποίους εκτίθεται το ίδιο στην εργασία του, και
2. των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία προσώπων που δεν εργοδοτούνται απ’ αυτό και οι οποίοι
δημιουργούνται από ή σε σχέση με τον τρόπο που
διεξάγει δραστηριότητες ή διευθύνει την επιχείρηση
του με σκοπό τον καθορισμό των προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων που είναι αναγκαία να πάρει,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας
του.
Οι γραπτές εκτιμήσεις που αναφέρονται στο (β), (γ) και
(δ) και το ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας, το οποίο
απαιτείται σύμφωνα με το (γ), πρέπει όταν ζητηθούν να
τίθενται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο
πρόσωπο στη διάθεση του Επιθεωρητή.

II. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
α. Με βάση την εκτίμηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (Ι), κάθε εργοδότης πρέπει να εφαρμόζει το κατάλληλο σύστημα ασφαλείας ή σύστημα διαχείρισης των
κινδύνων και κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να μεριμνά για την ασφάλεια και την υγεία του ιδίου ή
και άλλων προσώπων που μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο
από τις δραστηριότητες του στην εργασία προβαίνοντας

σε τέτοιες διευθετήσεις, κατάλληλες για τη φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος των επιχειρήσεων του, για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση,
τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.
β. Στην περίπτωση του εργοδότη, το σύστημα ασφάλειας ή
διαχείρισης πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των θεμάτων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων του και να εμπεδώνει τη συνεργασία μεταξύ του και
των εργοδοτουμένων στα θέματα αυτά.
γ. Στην περίπτωση που εργοδότης εργοδοτεί πέραν των
πέντε ατόμων οφείλει να καταχωρεί στο ειδικό αρχείο
ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στο (γ) της παραγράφου (Ι) τις διευθετήσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο (α) της παρούσας παραγράφου.
ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
α. Ο εργοδότης οφείλει να ορίζει έναν ή περισσότερους
εργοδοτουμένους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών
κινδύνων του υποστατικού, της επιχείρησης ή / και της
εγκατάστασης του και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ΄αυτόν για τη λήψη των προληπτικών
και προστατευτικών μέτρων. Όπου υπάρχει διορισμένος
λειτουργός ασφαλείας, αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από
τους προαναφερθέντες.
β. Οι εργοδοτούμενοι που ορίζονται για το σκοπό αυτό δεν
επιτρέπεται να υφίστανται δυσμενή μεταχείριση ή διακρίσεις από τον εργοδότη λόγω των δραστηριοτήτων τους
στον τομέα της προστασίας και της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων. Πρέπει δε ο εργοδότης να τους
παρέχει τον κατάλληλο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών τους των υποχρεώσεων.
γ. Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι που ορίζονται έχουν τις αναγκαίες ικανότητες, διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και είναι επαρκείς σε αριθμό
για να μπορούν να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες
προστασίας και πρόληψης ανάλογα με 1. Το μέγεθος του υποστατικού, της επιχείρησης ή / και
της εγκατάστασης ή / και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι του,
2. την κατανομή των εργοδοτουμένων του στα διάφορα
τμήματα στο σύνολο του υποστατικού, της επιχείρησης ή / και της εγκατάστασης, και
3. τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεασθούν από τις δραστηριότητες ή τη διεύθυνση της επιχείρησης του στην
εργασία.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Ενημέρωση
για εργασιακά
θέματα
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του εμπλοκή στα εργασιακά δρώμενα και παραμένοντας πιστό στην
δέσμευση του να πληροφορεί και να
καθοδηγεί ορθά τα μέλη του στο τομέα
των εργασιακών σχέσεων εγκαινιάζει
από το παρόν τεύχος μόνιμη στήλη η
οποία θα αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των εργοδοτών και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων
για τα εργασιακά θέματα.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Χρηματοδοτήσεις κυπριακών επιχειρήσεων
για συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις το 2013
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφόσον
υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2013
προγραμματίζει συμμετοχή στις πιο κάτω διεθνείς εκθέσεις και ήδη το
ΚΕΒΕ έχει πληροφορήσει έγκαιρα τα μέλη του για να υποβάλουν, αίτηση συμμετοχής μέσα στα καθοριζόμενα πλαίσια και να τύχουν της
σχετικής χρηματοδότησης.
• Εκθεση ‘‘CPM’’ στη Μόσχα από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η
Μαρτίου 2013.
• ∆ιεθνής ΄Εκθεση ‘’FANCY FOOD’’ στη Νέα Υόρκη από τις 30 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου 2013.
• ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων και Ποτών ‘’HOFEX’’ στο Χονγκ Κογκ
από τις 7 μέχρι τις 10 Μαϊου 2013.
• ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τροφίμων και Ποτών ‘’FINE FOOD AUSTRALIA’’
στο Σύδνεϋ Αυστραλίας από τις 9 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2013.
• ∆ιεθνής ΄Εκθεση ‘’WORLDFOOD MOSCOW’’ στη Μόσχα από τις
16 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2013.
• ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ‘’ANUGA’’ στην Κολωνία
της Γερμανίας από τις 5 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2013.
Σημειώνεται ότι μέσα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται
για οικονομική περισυλλογή και για συγκράτηση των δαπανών του
δημοσίου ο εκθεσιακός χώρος που θα παραχωρείται στον κάθε εκθέτη θα είναι, από τούδε και στο εξής, ως ακολούθως:
Α) 9 τ.μ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα
Β) 12 τ.μ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα που απαιτούν ψυγείο
Γ) 30 τ.μ. περίπου για ογκώδη εκθέματα
Σε περίπτωση που οι εκθέτες επιθυμούν περισσότερο χώρο από
τον αναφερθέντα τότε θα πρέπει να το δηλώσουν με την υποβολή
της ∆ήλωσης Συμμετοχής τους και θα επιβαρύνονται οι ίδιοι το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθούν να καταβάλουν στο Υπουργείο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, αρ. 57.864, ημερ. 14/5/2009, στις περιπτώσεις βιομηχανιών οι οποίες οφείλουν προς την Κυβέρνηση ενοίκια, αποχετευτικά
τέλη και άλλα, δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι της χορηγίας
για την συμμετοχή τους στην έκθεση αυτή. ∆ύνανται όμως να συμμετάσχουν εντός του κρατικού περιπτέρου, εάν και εφόσον καταβά-

λουν το συνολικό κόστος συμμετοχής που τους αναλογεί.
Τονίζεται ότι για όλες τις εκθέσεις του 2013, στις οποίες το Υπουργείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής
ενίσχυσης με βάση τον κανόνα De minimis που παραχωρείται για
έξοδα συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, αποστολή 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 γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η χορηγία αυτή ανέρχεται σε
Ι) 50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη
και τις μέρες της έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως.
ΙΙ) 50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση,
για ένα άτομο.
ΙΙΙ) Μέχρι €1,200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters,
banners, brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως.
Η ενίσχυση αυτή, θα καταβάλλεται μετά το πέρας της έκθεσης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί στον Κλάδο Προώθησης Εξαγωγών
Βιομηχανικών Προϊόντων πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα
όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών (τιμολόγια,
αποδείξεις πληρωμής), ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης,
δείγμα διαφημιστικού υλικού κ.α.). Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιοχείρως, εντός 60 ημερών μετά τη λήξη της έκθεσης. Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολή των πιο πάνω στοιχείων
και δικαιολογητικών, η αίτηση για καταβολή ενίσχυσης θα θεωρείται άκυρη και δε θα λαμβάνεται υπόψη. Τέλος επισημαίνεται ότι πριν
την καταβολή της ενίσχυσης, θα ζητείται από το Υπουργείο, εκ νέου η
υποβολή από τη δικαιούχο επιχείρηση, του Εντύπου αρ. 105 της Υπηρεσίας ΦΠΑ, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει και την τελευταία φορολογική δήλωση που προηγείται χρονικά
της καταβολής της χορηγίας και ότι έχει καταβάλει ή διευθετήσει όλες
τις υποχρεώσεις της μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η αγορά ακινήτων χρειάζεται κίνητρα, όχι φορολογίες
Επισημάνσεις FIABCI Κύπρου στον Πρόεδρο της Βουλής
Τα προβλήματα και τις προοπτικές της κυπριακής αγοράς ακινήτων συζήτησε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
FIABCI-Κύπρου υπό τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Λάκη Τοφαρίδη, ο οποίος αφού ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για το ρόλο
και τη σημασία της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (FIABCI) και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε διάφορα επίπεδα η FIABCI-Κύπρου,
ανέπτυξε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για την παρούσα φάση της κυπριακής κτηματαγοράς. Ειδικότερα
αναφερόμενος στα μέτρα που προτείνει η Τρόικα και στις πληροφορίες
γύρω από τις αντιπροτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης, ο κ. Τοφαρίδης τόνισε ότι η αγορά ακινήτων χρειάζεται κίνητρα για να ανακάμψει
και κυρίως προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης των επενδύσεων,
της απλοποίησης των διαδικασιών και της προσέλκυσης ξένων αγοραστών και όχι πρόσθετες φορολογίες. Η αντιπροσωπεία της FIABCI
Κύπρου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της πρότασης για εκποίηση εντός 18 μηνών ενυπόθηκων περιουσιών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τονίζοντας ότι τυχόν αποδοχή της θα είναι καταστροφική
τόσο για τον κλάδο όσο και για χιλιάδες νοικοκυριά. Ο Πρόεδρος της
FIABCI-Κύπρου υπέδειξε επίσης την ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων κινήτρων που αφορούν τα μεταβιβαστικά τέλη και το μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ και πρότεινε, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση φορολογικής αμνηστίας για όσα κεφάλαια Κυπρίων πολιτών επιστρα-

φούν από το εξωτερικό, νοουμένου ότι θα επενδυθούν για την αγορά
ακινήτων, την άμεση λήψη μέτρων για διευκόλυνση της διαδικασίας
έγκρισης άδειας εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών και την επίσπευση
των διαδικασιών εξέτασης και έγκρισης αδειών για μεγάλα έργα και
αναπτύξεις. Ο κ. Ομήρου επέδειξε ενδιαφέρον για τις προτάσεις της
Ομοσπονδίας και υποσχέθηκε ότι ο
διάλογος που εγκαινιάστηκε με τη
συνάντηση θα έχει συνέχεια. Ανέλαβε επίσης να προωθήσει στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές
το υπόμνημα που θα του αποσταλεί
από την Ομοσπονδία.
Σχετικά με την FIABCI
Η ∆ιεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI)
προωθεί τη συνεργασία και δικτύωση επαγγελματιών του κλάδου απ’
όλο τον κόσμο, χωρίς να εμπλέκεται σε πολιτικές διεργασίες. ∆ιαθέτει τοπικά τμήματα σε 48 χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, η
οποία είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας από το 1984. Τα τακτικά
μέλη της (ιδιώτες και εταιρείες) υπερβαίνουν τις 3,500, ενώ μέλη της
είναι επίσης ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί σύνδεσμοι οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν γύρω στα δύο εκατομμύρια επαγγελματίες, καθιστώντας την FIABCI τον πλέον αντιπροσωπευτικό οργανισμό της κτηματικής βιομηχανίας παγκοσμίως. Η FIABCI αντιπροσωπεύεται στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως σύμβουλος στο Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC). Η FIABCI Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση θέτοντας ως στόχο την άριστη κατάρτιση όσων
επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο.
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μικρά
Ετήσια έρευνα
ικανοποίησης χρηστών
των υπηρεσιών στατιστικής
Η Στατιστική Υπηρεσία στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει,
διεξάγει την ετήσια έρευνα ικανοποίησης χρηστών. Μέσα από την έρευνα παρέχεται η ευκαιρία σε όλους όσοι
χρησιμοποιούν τις επίσημες στατιστικές να εκφράσουν τις απόψεις τους
για την επικαιρότητα και την ποιότητα των στοιχείων, καθώς επίσης να παραθέσουν τις εισηγήσεις τους για την
περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο από την αρχική
σελίδα του ιστότοπου της Στατιστικής
Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy) και καλούνται όλοι όσοι χρησιμοποιούν τις
επίσημες στατιστικές να αφιερώσουν
λίγο από τον χρόνο τους για να το συμπληρώσουν.

Ισχύουν μέχρι 30
Νοεμβρίου τα ωράρια της
τουριστικής περιόδου

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των
περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων
του 2006 και 2011 (Ν.155(Ι) του 2006,
Ν. 69(Ι) του 2007 και Ν. 6(Ι) του 2011),
αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις
των οικείων, για κάθε επαρχία, Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε τροποποιητικά ∆ιατάγματα αναφορικά με
τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των
αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως η περίοδος εφαρμογής
του ωραρίου λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων παραταθεί μέχρι και τις 30.11.2012. Ως εκ τούτου, για
όλες τις επαρχίες, οι διατάξεις των υφιστάμενων ∆ιαταγμάτων θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία
αυτή.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο των τροποποιητικών ∆ιαταγμάτων δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας
ημερ. 26.10.2012 Υπενθυμίζουμε ότι
το ∆εκέμβριο θα ισχύσει ειδικό ωράριο
λειτουργίας των καταστημάτων για την
περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και τις Πρωτοχρονιάς

∆ιευκρίνιση
Εκ παραδρομής στην προηγούμενη μας έκδοση ο τίτλος του σχετικού
θέματος ανάφερε ότι αιτήσεις για De
Minimis χορηγία σε επιχειρήσεις για
συμμετοχή σε εκθέσεις το 2013 θα
εγίνοντο δεκτές μέχρι 31.12.2012. Η
ορθή ημερομηνία είναι ή 31.10.2012,
την οποία και αναφέραμε στο κείμενο του ίδιου θέματος.
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ΘΕΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

μικρά
Συνεχίζονται
οι επιθεωρήσεις
στις βιομηχανίες
τροφίμων και ποτών
Κατά τους μήνες Οκτώβριο και
Νοέμβριο 2012, οι Επιθεωρητές του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
διεξάγουν εκστρατεία σε υποστατικά των βιομηχανιών τροφίμων και
ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής,
επεξεργασίας ή/και συσκευασίας
ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων,
φρούτων, λαχανικών, κ.ά. καθώς και
οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και συναφή
υποστατικά.
Οι επιθεωρήσεις επικεντρώνοντας κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νομοθεσίας ενώ ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για
την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων
που πιθανόν να εντοπιστούν κατά
τη διάρκεια της επιθεώρησης.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται σε
έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Τμήματος. Μεταξύ των Οδηγών του
Τμήματος περιλαμβάνεται και Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις.
Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνεται
σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών καθώς επίσης και αρκετοί πίνακες για
τους ειδικούς κινδύνους και τα οριζόντια θέματα ασφάλειας και υγείας.
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Διαβήματα ΚΕΒΕ σε Υπουργούς και ΑΛΚ
για αποτροπή αύξησης τελών της Αρχής
Μετά από διαβήματα του ΚΕΒΕ προς
τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων και προς τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
της Αρχής Λιμένων Κύπρου η ΑΛΚ αποδέχτηκε τις εισηγήσεις του Επιμελητηρίου για
αποφυγή οποιωνδήποτε αυξήσεων στα τέλη της γιατί θα είναι αδύνατο να τις απορροφήσουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις στις
σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία τα
∆ικαιώματα που εκάστοτε καταβάλλονται
στην Αρχή Λιμένων αναπροσαρμόζονται
στις αρχές κάθε έτους ανάλογα με το ρυθμό πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός προκύπτει με βάση
το δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζει, η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής
∆ημοκρατίας. Η πιο πάνω αναπροσαρμογή γίνεται αυτόματα κατόπιν αποφάσεως
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις αρχές κάθε χρό-

νου. Στα διαβήματα του προς τους δύο
Υπουργούς το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως στα πλαίσια της συμφωνηθείσας εθνικής οικονομικής περισυλλογής, τόσο στο δημόσιο, όσο
και στον ιδιωτικό τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας ενεργήσουν έγκαιρα προς την κατεύθυνση της
ΑΛΚ προκειμένου να μην προχωρήσει στη
δημοσίευση για επιβολή οποιονδήποτε αυξήσεων στα λιμενικά τέλη για το 2013, περιλαμβανομένης και της Ετήσιας Αυτόματης
Αναπροσαρμογής.
Τόνισε το ΚΕΒΕ ότι η επέμβαση των
Υπουργών επιβάλλετο λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών που
επικρατούν στον τόπο μας που οδηγούν
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατακόρυφη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα οι Κυπριακές
επιχειρήσεις να μην μπορούν πλέον να
απορροφήσουν έστω και την παραμικρή
αύξηση στα κόστα λειτουργίας τους.
Σε περίπτωση αύξησης των δικαιωμάτων

της, προσθέτει το ΚΕΒΕ, η ΑΛΚ θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την ήδη λαβωμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα και τα ήδη
αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα των
Κυπριακών επιχειρήσεων με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα για την οικονομία
του τόπου. Είναι αδύνατο, σε μια περίοδο
όπου όλοι ανεξαίρετα οι πελάτες της ΑΛΚ
αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά προβλήματα
η ίδια να προβαίνει σε αύξηση των εσόδων
της, επισημαίνει το ΚΕΒΕ στα διαβήματα του
προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνιών και ΄Εργων.
Στα διαβήματα του Επιμελητηρίου στον
Πρόεδρο και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΚ τους κάλεσε με τη σειρά
τους να επιδείξουν πνεύμα ευθύνης και να
υιοθετήσουν τιμολογιακή πολιτική που να
συνάδει πλήρως με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα του τόπου μας. Η ΑΛΚ αποδέχτηκε τις εισηγήσεις και προώθησε σχετικό
τροποποιητικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό
και τη Βουλή.

Ανώτατο Δικαστήριο: Άκυρος ο Νόμος
που περιορίζει τα ξεπουλήματα
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο με απόφαση του στις 23 Οκτωβρίου 2012 έκρινε ομόφωνα ότι η πρόνοια του Νόμου που ρυθμίζει τα ξεπουλήματα και περιορίζει το δικαίωμα πώλησης
εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων εκτός των καθορισμένων
χρονικών περιόδων αντίκειται και είναι ασύμβατη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών.
Το ∆ικαστήριο, ακυρώνοντας τη μοναδική μέχρι σήμερα καταδικαστική απόφαση εναντίον της, αθώωσε την εταιρεία Ermes Department Stores Plc, του Ομίλου Σιακόλα, ως
και αξιωματούχους της, και επιβεβαίωσε την ορθότητα προηγούμενων αθωωτικών αποφάσεων για την Εταιρεία από
πρωτόδικα Επαρχιακά ∆ικαστήρια.
Στην ομόφωνη απόφασή του το ∆ικαστήριο δέχθηκε τη
θέση των δικηγόρων της Εταιρείας ότι ο σκοπός του Νόμου
Περί Ξεπουλημάτων είναι κατά κύριο λόγο η προστασία των
καταναλωτών και όχι η προστασία της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, όπως ισχυρίστηκε η ∆ημοκρατία.
Η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων χωρίς χρονικό περιορισμό δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή

Οδηγία, η οποία, αντίθετα, απαγορεύει στα κράτη-μέλη να εισάγουν ή διατηρούν σε ισχύ νομοθετικά μέτρα πιο αυστηρά
από αυτά που προβλέπει η Οδηγία, ούτε μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών.
Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου αποφασίζεται τελεσίδικα πλέον ότι ο αναχρονιστικός θεσμός του
χρονικού περιορισμού των ξεπουλημάτων αντίκειται στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου δικαιώνει και την
πάγια θέση του ΚΕΒΕ ότι τα ξεπουλήματα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ελεύθερης αγοράς.

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ ενόψει Τρόικας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

των αυτόματων προσαυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και της στρέβλωσης που υπάρχει ως
αποτέλεσμα της ύπαρξης των συνδυασμένων κλιμάκων.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μια σημαντικότατη διαρθρωτική αδυναμία που διογκώνει συνεχώς το κρατικό μισθολόγιο με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από ότι μπορούν να αντέξουν τα έσοδα του κράτους. Η εισήγηση
για επέκταση της μείωσης των κλιμάκων κατά 10% για
τους νεοεισερχόμενους και στις ανώτερες θέσεις είναι
μια θετική εξέλιξη που δεν μπορεί όμως από μόνη της
να επιλύσει σε μόνιμη βάση το πρόβλημα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
• • Άποψη μας είναι ότι μέσα από το σύνολο των αντιπροτάσεων ο στόχος για δραστική μείωση των

δαπανών δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ικανοποιητικά αφού η φιλοσοφία τους δεν κινείται στην λογική που και η Τρόικα επιζητεί, δηλαδή της σχέσης
4:1 μείωση δαπανών: αύξηση εσόδων. Αντίθετα
η πρόταση κινείται στην βάση ενός βραχυπρόθεσμου ορίζοντα 3-4 χρόνων για κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσα από μια ισόποση
μείωση των δαπανών και αύξηση των εσόδων με
την επιβολή νέων ή την αύξηση υφιστάμενων φορολογιών. Μετατρέπεται ουσιαστικά η σχέση 4:1
σε μια σχέση 1:1.
• Η προσπάθεια επιβολής νέων καθώς και οι προτάσεις
για αύξηση υφιστάμενων φορολογιών σε μια περίοδο παρατεταμένης και βαθειάς ύφεσης στην αγορά
στο εύρος και στο μέγεθος που προτείνονται, μας βρί-

σκουν εντελώς αντίθετους. ∆ιατηρούμε επίσης σοβαρές επιφυλάξεις στο κατά πόσο θα μπορέσει τελικά το
κράτος να εισπράξει το ποσό που υπολογίζει, υπό τις
δοσμένες οικονομικές συνθήκες με ορατό τον κίνδυνο να ανατραπεί σε μεγάλο βαθμό η υλοποίηση του
Μνημονίου.
• Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την θέση μας ότι θα πρέπει να δοθεί αυξημένη έμφαση στη μείωση των δαπανών, που μπορεί πολύ πιο εύκολα να ελεγχθεί και να
υλοποιηθεί, σε αντίθεση με την επιβολή φορολογιών
που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση την οικονομία.
• Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει την άποψη για επιμήκυνση της
διάρκειας του Μνημονίου για ένα τουλάχιστο ακόμα
χρόνο.
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Εγκύκλιος της Γενικής Λογίστριας για επιλογή
Συμβούλων Μελετητών οικοδομικών έργων
Εγκύκλιος της Γενικής Λογίστριας προς τα Κυβερνητικά Τμήματα τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και εμπλεκόμενους
οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα αναφέρει ότι στα Πρότυπα Έγγραφα τα οποία έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή για την
ανάθεση των υπηρεσιών σε ομάδα συμβούλων μελετητών
οικοδομικών έργων υπάρχει σύσταση όπως, ως κριτήριο ανάθεσης, χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Περιλαμβάνεται επίσης καθοδήγηση για
τους συντελεστές βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής βαθμολόγησης που θα πρέπει να καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή για διάφορες κατηγορίες έργων (Projects), με βάση τα
κριτήρια του πίνακα.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) έχει
προβεί σε σχετικές παραστάσεις προς την Αρμόδια Αρχή ότι
ορισμένες Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ως κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και ως εκ
τούτου, η Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων, αποφάσισε
να εκδώσει την παρούσα Εγκύκλιο καθορίζοντας ότι, σε περιπτώσεις ανάθεσης υπηρεσιών σε ομάδα συμβούλων μελετη-

Κατηγορία Έργου

Μελέτη σκοπιμότητας και έρευνας
Μελέτες για διατηρητέα κτίρια
και για την αποκατάσταση κτιρίων
Πολύπλοκα κατασκευαστικά έργα
Συνηθισμένα κατασκευαστικά έργα
Επαναλαμβανόμενα και απλά έργα
(πχ λυόμενα, μικρές αποθήκες κλπ)

Αναλογία
Τεχνική Οικονομική
(B1)
(B2)
80
20
70 - 80
60 - 80
50 - 70

30 - 20
40 - 20
50 - 30

30 - 40

70 - 60

τών οικοδομικών έργων θα πρέπει, ως καλύτερη πρακτική και
ειδικότερα για διαγωνισμούς πέραν των €20,000, να χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τους συντελεστές βαρύτητας που
καθορίζονται πιο πάνω, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, λάβει έγκριση από την Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων για διαφορετικό χειρισμό.

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα
πρέπει κατά την εκτέλεση της σύμβασής της με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, να απαιτεί πιστή εφαρμογή των όρων της
σύμβασης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αποφεύγονται
προβλήματα κατά την υλοποίηση της μελέτης, δηλαδή κατά τη
φάση εκτέλεσης του έργου.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΒΕ για ορθή εφαρμογή
εργασιακής νομοθεσίας στο χώρο της επιχείρησης
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
ΚΕΒΕ διοργανώνει σε συνεργασία με
τα ΕΒΕ Λευκωσίας, Λεμεσού και τη Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου το πρωτοποριακό και καινοτόμο
επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα, την
ορθή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στο χώρο της επιχείρησης. Το
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία
την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και στο ΕΒΕ
Λεμεσού την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου.
Βασικός σκοπός του προγράμματος
είναι η ενημέρωση για πρακτικές εφαρμογές σημαντικών νόμων που αφορούν τους εργοδοτούμενους ώστε οι
αρμόδιοι να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους
στις επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Παράλληλα,

• Ενημερωθείτε σωστά για κατώτατους μισθούς και προσωπικά δεδομένα
στις εργασιακές σχέσεις
• Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την ορθή εφαρμογή
της Νομοθεσίας για τον τερματισμό της Απασχόλησης μέσα και από τις
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών
• Ενημερωθείτε για την προστασία των μισθών και οργάνωση του χρόνου εργασίας
• Γνωρίστε τις βασικές πρόνοιες του Νόμου για την Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα
εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις
όπου απασχολούνται.
Στόχος του προγράμματος είναι και
η ενημέρωση των εκπαιδευομένων
αναφορικά με την εισαγωγή νέων ή
την τροποποίηση υφιστάμενων νόμων
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμεί-

ου Προνοίας Επαγγελματικών Παροχών, ετήσιων αδειών και το Νόμο του
Τερματισμού Απασχολήσεως. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί, από
άποψη θεματολογίας, προσπάθεια του
Επιμελητηρίου να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των μελών του όπως αυτές διαφάνηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια προηγούμενων σεμιναρίων. Το
πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βά-

ση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε
Ιδιοκτήτες, ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς και γενικά σ’ όσους έχουν
σχέση με τα εργατικά θέματα στις επιχειρήσεις τους. Στο σεμινάριο θα διδάξουν ο κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, ∆ιευθυντής
του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
του ΚΕΒΕ και ο κ. Μίμης Θεοδότου,
Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και
Υγείας και Εργασιακών Σχέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες
για
το πρόγραμμα στη Λευκωσία από
το ΚΕΒΕ, Γρίβα ∆ιγενή 38 και ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία,
Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, και για
το πρόγραμμα στη Λεμεσό από το
ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ
170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ.
25877350, Φαξ. 25661655.

Εισηγήσεις του Συνδέσμου Αλκοολούχων Ποτών
για την αύξηση φορολογίας στα αλκοολούχα
O Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών αναφερόμενος
στην επικείμενη επιπρόσθετη φορολογία στα αλκοολούχα ποτά που προτίθεται να επιβάλει η Κυβέρνηση,
συμφωνεί στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή
στα αλκοολούχα ποτά, ως μέτρο αύξησης των εισοδημάτων του κράτους.
Αντιτίθεται όμως σφοδρά στο ύψος της επιπρόσθετης φορολογίας που προτείνεται από το κράτος, δηλαδή από €5,98 το λίτρο αιθυλικής αλκοόλης σε € 11,96
το οποίο όχι μόνο δεν θα φέρει επιπρόσθετα εισοδήματα στο κράτος, αλλά αντίθετα εμπεριέχει σοβαρότατους κινδύνους.
Το ύψος της προτεινόμενης φορολογίας ,
1. Σίγουρα θα οδηγήσει σε δραματική μείωση της

κατανάλωσης και το κράτος θα εισπράξει λιγότερα εισοδήματα από αυτά που προβλέπει, πιθανότατα ακόμη λιγότερα και από αυτά που παίρνει σήμερα με τον
υφιστάμενο συντελεστή. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε
την αύξηση στο συντελεστή στην Ελλάδα που οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών
στο μισό, από το πρώτο έτος και η μείωση συνεχίζεται
και τα επόμενα έτη.
2. Θα καταστήσει τις τιμές στις Ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου σημαντικά ψηλότερες από τις τιμές των
αντίστοιχων προϊόντων στις Κατεχόμενες περιοχές, κάτι που θα έχει καταστροφικές συνέπειες λόγω του ότι
θα αρχίσει η μαζική έλευση προϊόντων από τα Κατεχόμενα προς τις Ελεύθερες περιοχές.

3. Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον Τουρισμό.
Πρώτον, η τεράστια αύξηση στις τιμές των αλκοολούχων ποτών, θα μας καταστήσει ακόμη πιο ακριβό προορισμό στα μάτια των τουριστών. ∆εύτερον, οι
μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών που αγοράζονται από τους τουρίστες κατά την αναχώρηση τους
από την Κύπρο για να τις μεταφέρουν στην χώρα τους,
θα χαθούν.
Με βάση τα πιο πάνω, ο Σύνδεσμος εισηγείται να
επιβληθεί αύξηση του 35% στον φόρο κατανάλωσης (€8,00 ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης) ώστε να
διασφαλιστούν αδενός από την μία τα επιπρόσθετα
έσοδα για το κράτος και να αποφευχθούν αφετέρου
οι καταστροφικές συνέπειες.
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΚΕΚ
Πραγματοποιήθηκε, στις 28.10.2012
στο Επιμελητηριακό Μέγαρο με μεγάλη
επιτυχία η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, (ΣΚΕΚ).
Στο τυπικό Μέρος της Συνέλευσης
συζητήθηκαν διάφορα σοβαρά θέματα όπως η πάταξη της κτηματομεσιτικής πειρατείας η οποία με την κρίση έχει
πάρει μεγάλες διαστάσεις, έγινε αναφορά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου
και στις συναντήσεις με κόμματα για
προβλήματα του κλάδου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών κ. Ντίνος
Σωτηρίου αναφέρθηκε στις δραστηριότητες καταπολέμησης των πειρατών
από το Συμβούλιο Εγγραφής το οποίο
έχει ενισχυθεί με την πρόσληψη 2ου
επιθεωρητή. Στο πανηγυρικό Μέρος
της Γενικής Συνέλευσης απηύθυναν
χαιρετισμούς η βουλευτής κα Ρούλα
Μαυρονικόλα εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου
η Yπουργός Εσωτερικών κα Ελένη
Μαύρου και ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ
κ. Ανδρέας Μάτσης.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ
κ. ΄Αγγελος Γεωργίου ανάφερε ότι στις
δραστηριότητες του Συνδέσμου στο
χρόνο που πέρασε κεντρικό και επείγον
πρόβλημα ήταν η εμπλοκή παράνομων
κτηματομεσιτών στον κύκλο των μελών,
δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε
συνεχή έξαρση κυρίως ως απότοκο και

της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον
τόπο μας και απειλεί την επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Ιεραρχώντας τις δραστηριότητες του
∆ιοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος
του ΣΚΕΚ επισήμανε ότι κορυφαία προτεραιότητα δόθηκε στην προώθηση της
ανάγκης για τροποποιήσεις στους νόμους για το ΦΠΑ και τα μεταβιβαστικά
τέλη και την πάταξη της δράσης των πολυάριθμων φοροφυγάδων και παρανόμων κτηματομεσιτών από την οποία
πολλά εκατομμύρια χάνει το κράτος
λόγων των παράνομων συναλλαγών
τους.
Παρά την ψήφιση της τελευταίας τροποποίησης του Περί Κτηματομεσιτών
Νόμου το 2010, όλα αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν να ταλανίζουν τον το-

μέα των Κτηματομεσιτών ιδιαίτερα σε
σχέση με την εφαρμογή του Νόμου, για
πάταξη των πολυάριθμων παράνομων,
μη εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών
Ο κ. ΄Αγγελος Γεωργίου τόνισε επίσης ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα που
απασχολεί όλους μας είναι η έξοδος
από την οικονομική κρίση και την ύφεση. Στη χρονιά που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε σωρεία συσκέψεων,
συναντήσεων και παραστάσεων σε
διάφορους αρμόδιους στις οποίες ο
Σύνδεσμος συζήτησε τα διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Στα
πλαίσια αυτά ο ΣΚΕΚ είχε επανειλημμένες συναντήσεις με Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και αρχηγούς πολιτικών
κομμάτων και συμμετείχε σε σύσκεψη
με την Τρόικα, στην οποία τέθηκαν τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ( όπως η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, τα μεταβιβαστικά, η πολεοδομική
αμνηστία κ.α.)
Επιτακτική ανάγκη για αντιμετώπιση
των δυσμενών αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης είπε ο Πρόεδρος του
ΣΚΕΚ είναι η λήψη νέων μέτρων που θα
βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη.
Χρειαζόμαστε πρόσθεσε οικονομικά κίνητρα για την κτηματαγορά όπως μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών
από 20% στο 10% για περίοδο τουλάχιστον δύο χρόνων.
Τη στήριξη τους στο έργο του ΣΚΕΚ
εξέφρασαν στους χαιρετισμούς τους
ο Πρόεδρος της Βουλής, η Υπουργός
Εσωτερικών και ο Αντιπρόεδρος του
ΚΕΒΕ.

3η Προκήρυξη Σχεδίου Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας
μετά την ένταξη 465 προτάσεων στα δύο πρώτα σχέδια
Σε εκδήλωση που έγινε στις 23 Οκτωβρίου στο Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, επιδόθηκαν
εγκριτικές επιστολές σε νέες και νέους που εντάσσονται
στα Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Οι εγκρίσεις αυτές αφορούν τις υπόλοιπες επιλέξιμες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης
των Σχεδίων του Νοεμβρίου του 2009. Η έγκριση των συγκεκριμένων αιτήσεων έγινε εφικτή μετά την πρόσφατη παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης τόνισε ότι είναι ευρέως παραδεκτό πως η δημιουργία ενός
κατάλληλου περιβάλλοντος και η παροχή κινήτρων για την
ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που να βασίζονται στις γνώσεις, στις εμπειρίες και στα ταλέντα τους είναι σήμερα, όσο
ποτέ άλλοτε, αναγκαία και επιβεβλημένη.
Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε πρόσθεσε ο Υπουργός, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και η δημιουργία νέων καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής προόδου και
αποτελεί ανάχωμα για αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και τα
Σχέδια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι μεταξύ
των μέτρων που προωθούνται για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και αναστροφή του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος.
Στο πλαίσιο των Σχεδίων δίδεται έμφαση στη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες να
ασχολούνται με νέες δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια και τις σύγχρονες μορφές εμπορίου

και προσφοράς υπηρεσιών. Αυτές οι επιχειρήσεις θα αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμους μεθόδους
παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Τα
Σχέδια για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντάσσονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
Για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 είχε αρχικά εγκριθεί προϋπολογισμός €11 εκ.: έξι εκατομμύρια για τη Νεανική και
πέντε εκατομμύρια για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
Επειδή, όμως, το ενδιαφέρον που είχε επιδειχθεί ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα πολλές αξιόλογες επενδυτικές προτάσεις να μην ενταχθούν στα Σχέδια, η Κυβέρνηση
αποφάσισε την παραχώρηση πρόσθετου ποσού €5.5 εκ.
για έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων.
Η απόφαση αυτή δίδει τη δυνατότητα σε 180 νέους και
νέες να ενισχυθούν μέσω της εξασφάλισης μη επιστρεπτέας χορηγίας, με ανώτατο ποσό €70.000 για δραστηριότητες
της μεταποίησης και €50.000 για τις άλλες δραστηριότητες,
έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Συνολικά στις δύο προκηρύξεις των Σχεδίων έχουν
ενταχθεί 465 επενδυτικές προτάσεις, με την υλοποίηση
των οποίων προβλέπεται η δημιουργία 1.400 περίπου νέων θέσεων απασχόλησης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για
απάμβλυνση της ανεργίας μεταξύ των νέων.
Ο Υπουργός ανάφερε ότι αναμφίβολα οι ενισχύσεις υπό
τη μορφή παραχώρησης χορηγιών λειτουργούν ως βασικό κίνητρο για δημιουργία νέων και για εκσυγχρονισμό,
αναδιάρθρωση και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην

ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα, τα Σχέδια Χορηγιών βοηθούν στη μερική αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος χρηματοδότησης
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την περίοδο αυτή, ενώ
παρέχουν και την ευκαιρία για αξιοποίηση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και εμπειριών που διαθέτουν νέοι και υφιστάμενοι επιχειρηματίες.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των βασικών αρχών της
Πράξης Small Business Act που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή
Ένωση, προωθούνται σχέδια με σύγχρονες μεθόδους και
με τις καλύτερες πρακτικές όπως και μέτρα και δράσεις για
την πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος που τις ταλαιπωρούν, να ενθαρρύνεται
η εξωστρέφεια και η διεθνοποίησή τους και, να τους δοθούν κίνητρα για να ασχοληθούν με την έρευνα και την
καινοτομία. Ο Υπουργός Εμπορίου εξήγγειλε με την ευκαιρία της εκδήλωσης την 3η προκήρυξη του Σχεδίου για
Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με πρόσθετους πόρους ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ που έχουν
παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό. Στο ποσό αυτό θα
προστεθούν και οι εξοικονομήσεις των Σχεδίων της Επιχειρηματικότητας και του Σχεδίου για Τεχνολογική Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού
Τομέα που εφαρμόζει το Υπουργείο Εμπορίου και που συνολικά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν τουλάχιστον στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Ανάφερε ο Υπουργός πως για ικανοποίηση όλων των
επιλέξιμων αιτήσεων του Σχεδίου για Τεχνολογική Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού
Τομέα έχουν επίσης παραχωρηθεί πρόσθετες πιστώσεις
τριάμισι εκατομμυρίων ευρώ.
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Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» στέλνει από την Κύπρο
μήνυμα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Την αναζήτηση λύσεων προς ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε
πανευρωπαϊκή κλίμακα είχε ως κύριο θέμα
στην ατζέντα του το ετήσιο Συνέδριο του
∆ικτύου «Enterprise Europe Network» που
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το
τριήμερο 22 - 24 Οκτωβρίου 2012 στην Πάφο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ.
Το «Enterprise Europe Network», αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜμΕ με
περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη
σε 52 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για
την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007 - 2013 (CIP).
Στο Συνέδριο, που συνδιοργανώθηκε
από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και
το ΚΕΒΕ, οργανισμούς-μέλη του ∆ικτύου,
συμμετείχαν περισσότεροι από 700 σύνεδροι από 47 χώρες-μέλη του ∆ικτύου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους
συμμετέχοντες για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, με επίκεντρο τόσο τη βελτίωση της
εσωτερικής λειτουργίας του όσο και την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης
προς τις ΜμΕ.
Με την πραγματοποίηση δεκαέξι εξειδικευμένων εργαστήριων, επτά ομιλιών και
παρουσιάσεων, πληθώρας συναντήσεων
ομάδων εργασίας αλλά κατ΄ ιδίαν συναντήσεων δικτύωσης που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συζητήθηκαν επίκαιρα
ζητήματα που ενδιαφέρουν τις ΜμΕ. Κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και η απονομή των βραβείων του
∆ικτύου, Network Stars Awards και Best
Practices Awards που απονέμονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς μέλη του ∆ικτύου για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και
την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στις
παρεχόμενες υπηρεσίες αντίστοιχα. Η κεντρική ομιλία του Συνεδρίου, δόθηκε από
τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαρκίδη, κάτοχο της έδρας Robert Bauman στη Στρατηγική Ηγεσία στη Σχολή Επιχειρήσεων του
Λονδίνου (London Business School) και είχε θέμα την «Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων μέσα από την καινοτομία».
Κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη
του Συνεδρίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ∆ρ. Βασίλειος Τσάκαλος καλωσορίζοντας τους συνέδρους, ανέφερε ότι το ετήσιο Συνέδριο

αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση των προκλήσεων που καλείται
να αντιμετωπίσει το ∆ίκτυο, παρέχοντας
ένα φόρουμ για ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και παρουσίασης νέων εργαλείων προς υποστήριξη των ΜμΕ, συζήτησης
του μελλοντικού προσανατολισμού και της
αναπτυξιακής του πορείας ταυτόχρονα με
τη συζήτηση των πολιτικών προτεραιοτήτων για το ρόλο των ΜμΕ στην Στρατηγική
«Ευρώπη 2020».
Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το
μέλλον των ΜμΕ, παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν ένεκα της οικονομικής κρίσης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης κάλεσε τις ΜμΕ να βρίσκονται σε στενή
επαφή με το ∆ίκτυο, έτσι ώστε να λαμβάνουν διαρκή ενημέρωση για τις ενισχυτικές δράσεις που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρει το ∆ίκτυο.
Ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους ∆ιευθυντής στο
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού χαιρετίζοντας την έναρξη του Συνεδρίου, εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού,
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για αναζήτηση λύσεων
που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και
θα οδηγήσουν σε έξοδο από την οικονομική κρίση αναφέροντας, ανάμεσα σε άλλα,
την ανάγκη λήψης μέτρων για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, την παροχή πληροφόρησης για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την ενίσχυση της εσωτερικής
αγοράς, την προστασία των καταναλωτών
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση είπε, το ∆ίκτυο πρέπει να διαδραματίσει
ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για ώθηση της ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων νέων εργασίας.
Η ∆ιευθύντρια στη Γενική ∆ιεύθυνση
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπληρώτρια αποσταλμένη για τις ΜμΕ, κα Joanna Drake,
τονίζοντας την ανάγκη για επαναπροσ-

διορισμό της αποστολής του ∆ικτύου για
την ακόμα πιο αποτελεσματική προσέγγιση των μεγάλων οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, αναφέρθηκε στην ένταξη στο
∆ίκτυο οργανισμών από την Ινδία και τον

Καναδά και στην παράλληλη αύξηση της
παρουσίας του ∆ικτύου με νέους οργανισμούς-μέλη στην Κίνα, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου,
κατά την τελετή λήξης, ο κ. Patrick Lambert
∆ιευθυντής του Executive Agency of
Innovation and Competiveness (EACI) μίλησε για το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το ∆ίκτυο σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, την υψηλή
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
του για τις ΜμΕ αλλά και για την ικανότητά του να εμπνέει προς εφαρμογή πιο ποιοτικών και πιο καινοτόμων συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
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Κάθε επιχείρηση που συναλλάσσεται με εταιρείες στο εξωτερικό μελετά προσεκτικά την πολιτικοοικονομική κατάσταση
της χώρας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται.
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Infocredit Group και την DnB, παρουσιάζει αποκλειστικά στα μέλη του την μηνιαία ενημέρωση της πολιτικοοικονομικής κατάστασης των χωρών, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής της Ασίας και της Αφρικής.
Η DnB είναι η μεγαλύτερη πηγή εμπορικών πληροφοριών για επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο. Βρίσκεται στην αγορά της
εμπορικής πληροφόρησης εδώ και 170 χρόνια, προσφέροντας στους συνεργάτες της άμεση πληροφόρηση για περισσότερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για κρίσιμες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ενδελεχή έρευνα για την κάθε χώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@
infocreditgroup.com ή στο τηλέφωνο 22398000.

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

The euro-zone crisis tips Albania into economic contraction.
Oil production remains weak but household consumption should receive a boost.
The danger of medium-term economic overheating remains.
D&B downgrades Bosnia & Herzegovina's country risk rating amid the deteriorating economic and political situation.
Buoyant private consumption eases the pressure on the economy.
Sluggish domestic demand acts as a drag on economic growth.
Fiscal austerity and the euro-zone crisis deepen recession.
The economy begins to lose momentum but the outlook remains cautiously optimistic.
Favourable economic developments have boosted the risk outlook.
Negotiations between the government and the IMF about a loan are still ongoing.
Economic growth will slow in 2012 but regain momentum in 2013 on account of rising oil production.
Mild positive annual growth is expected amid projected gold recovery.
High frequency data indicates solid growth in most sectors.
A weakening growth rate points to further economic cooling.
The euro-zone crisis tips the country into recession.
Growth forecasts drop amid disappointing news from the euro zone.
The economy avoids a third quarter of contraction.
Improvements in the manufacturing climate could be short-lived.
D&B downgrades Serbia's country risk rating on the back of low growth and a looming fiscal deficit.
The economy registers good quarterly growth to defy regional and global trends.
D&B downgrades Slovenia's country risk rating amid liquidity problems.
The short-term outlook is clouded by a deteriorating security environment.
Strong growth continues to underpin an improving risk outlook.
Economic growth is slowing but inflation also remains muted.
The government has been restricting imports and favouring selected industries.

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

The country's manufacturing sector faces a rapidly deteriorating environment.
Ongoing economic fragility will keep payment risks elevated.
The short-term outlook remains under pressure.
The economy undergoes a quarterly contraction.
Economic activity remains sluggish.
The government struggles to meet fiscal deficit targets amid lower-than-expected growth.
We still expect an economic slowdown to occur over the coming quarters.
The Greek government is still on the brink of bankruptcy as it struggles to meet its payment obligations.
Economic indicators suggest that the recovery has begun to lose momentum.
Economic indicators continue to present a mixed picture.
Negative economic developments keep the economy under pressure.
The economy has shown little sign of recovery since the downturn earlier in the year.
Government consumption and net exports contribute to a quarterly expansion in economic activity.
The election outcome is positive for political stability and the euro.
The economy continues to outperform most of its European peers.
Economic indicators continue to point to subdued economic activity.
The gloomy economic outlook points to the likelihood of a bailout request.
Credit and payment risks are likely to increase in the near term.
D&B downgrades Switzerland's country risk rating as the economy is on the brink of a recession.
Prospects are improving for an economic 'soft landing'.
Signs of improvements are fragile.
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Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο
Οίκο

ΕΙΣΑΓΩ
Γ
ΕΞΑΓΩ ΕΣ
Γ
ΕΜΠΟ ΕΣ
ΡΙΟ

EGYPT

Natural and organic foods, charouposkoni

Surgical sutures

EL RAHMANI CO. FOR IMPORTS & EXPORTS
MOTAZ BELLAH MOSTAFA

JORDAN

U.A.E.

E-mail:motazbellahragab@hotmail.com
Carob Pods (whole Carob) & Carob Meal
(Cube/crushed)

MS SALMA ZEBDEH
E-mail:salmazebdeh@ymail.com
Manufacturers for Medicines

DUBAI EXPORT
DEVELOPMENT
CORPORATION (UAE)
E-mail:trade_point_detroit@yahoo.com,
Tel./Fax. 00971-6-55627174-6,
General products

ISRAEL

SYRIA

TUV TEVA LTD

Mr Lilas Okden

E-mail:tuv_teva@netvision.net.il

E-mail:okdeh.co@gmail.com,

Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
Οίκο
CHINA
HINA
AD COMMERCIAL GROUP CO.
LTD
Bld., 99, Tianbei 1st, Guanlan, Bao’an
district, Shenzhen, China,
http://www.adcommerciallighting.
com,
E-mail:karenxi@
adcommerciallighting.com,
Mob. 86-132-66517292
Led lamps and led modules

ANPING ANXIN WIRE MESH CO.,
LTD
North Side of Zhengrao Road, China,
Hebei, Hengshui, Postal Code:
86053600, Tel. 86-03128-7803466,
Fax. 86-0318-7803566,
http://www.anxinwiremesh.com,
E-mail:wangmarktwain@gmail.com,
Contact Person: Mark Wang
Metal wire mesh field in China

White beans, red lentils, split broad
beans, chick-peas and half dried
dates

GREEN HOPE LTD
9 Mohamed Fahmy, St., Garden City,
Cairo, Egypt,
Tel. 0020-126332442, Fax.
0020227925305,
E-mail:sales@greenhope-eg.com,
http://www.greenhope-eg.com
Frozen vegetables and fruits
in different packing (artichoke,
strawberry, green beans, broad
beans, okra)

GHANA
ERNEST INVESTMENT LTD
Plot 8 Nkrumah Avenue, Accra,
Ghana,
E-mail:ernestopoku0215@msn.com
General products

FAR EAST GROUP

GREECE

No. 28, Ji Shan Duan, Zhu Ji
road, Dong Pu, Tian He District,
Guangzhou, China, Tel. 86-20-87699,
Fax. 86-20-8762 1111,
E-mail:leather5@fareastleather.com,
http://www.fareastleather.com
Leather products

MEDILCO HELLAS S.A.

SINLUZ INTERNATIONAL
CORPORATION
Chongmei Industry Park, Chashan
Town, Dongguan City, China,
Tel. 86-769-87021018, Fax. 86-76987021018, E-mail:Jalina@sinluxlight.
com, http://www.sinluxlight.com,
Led Lights

EGYPT
EL RAHMANI CO. FOR IMPORTS
& EXPORTS
MOTAZ BELLAH MOSTAFA
E-mail:motazbellahragab@hotmail.
com

Ath. Diakou 36, 11743 Athens,
Tel. 30-210-9213035,
Fax. 0030-210-9213036,
E-mail:illiagangou@medilcohellas.
com,
http://www.medilcohellas.com
Fertilizers

PSIHOGIOS PROODOS TEXNIKI
PSIHOGIOS V. ILIAS & CO
Leoforos Dimokratias 70 &
Aneksartisias Aspropyrgos,
19300, Athens,
Tel./Fax. 0030-210-5577930,
E-mail:vpsi@otenet.gr,
http://www.psihogios-proodostexniki.gr
Equipment for meat processing unit,
slaughter house, butcheries and
generally in the food processing
industry

INDIA

IMAHOT

FOR METROPOLE GARMENTS

Contact Person:Ms Yifat Levi
Tel. 00972-52-3494220,
Fax. 00972-3-9792000,
E-mail:info@imhaot-design.com,
http://www.imahot-design.com,
Maternity wear

Metropole Garments C/3 206 Tripura
Lok Dhaka Lok, Gram Comlex netivali
Naka Kalyan (East) Maharashtra
421306, India,
Tel. 91-251-2355651,
E-mail:metropolegarmetns@yahoo.
com
Garments

MCBA PVT LTD
POOJA PATEL
B/138.139, Gidc Electronics Estate,
Sector 25 Gandhinagar, Gujarat 382
025, India, Tel. 079-23287295,
Fax. 079-23287294, http:www.
mcbsint.com,
Antennae system

M/S SVOCAN HANDICRAFTS
676-677, Sector-17, Huda, Jagadhari,
City-Yamuna Nagar, Zip 135001,
State Haryana, Country India,
Mob. No. 91-92155-24808,
Tel. 91-1732-220808,
E-mail:sales@svocanhandicrafts,com,
http://www.svocanhandicrafts.com
Handicraft products

ISRAEL
AIRBASE
Contact Person: Mr Liad Ortar
Tel. 491-735378030,
E-mail:liad@myairbase.com,
http://www.myairbase.com
Air quality sensor unit

CAMINIM
Contact Person: Mr Moshe
Weidenfeld
Tel. 00972-4-6373111,
Fax. 00972-4-6373112, Email:mosheweidenfeld@yahoo.com,
http://www.caminim.co.il
Stone fireplaces

NIDARIA TECHNOLOGY
Contact Person:Dr. Amit Lotan
Tel. 00972-4-6751943,
Fax. 00972-4-6750367,
E-mail:lotan@nidaria.com,
http://www.nidaria.com
Sun Care producs

SIMPLE-INVENTIONS
Contact Person:Mr Nir Domb
Tel. 00972-546685730,
E-mail:nd.simple@gmail.com,
http://www.freshanger.com,
Hanger that holds a special device
which spreads a fresh and pleasant
scent

ST OPTHALMIC LENSES
Contact Person: Mr Orly Niv
Tel. 00972-3-9229070,
Fax. 00972-3-9229071,
E-mail:orly@s-t.co.il,
http://www.st-optic.com
Ophthalmic lenses

XADO ISRAEL
Contact Person: Mr Moti Baicher
Tel. 00972-54-4899173,
E-mail:xado.il@gmail.com,
Additive liquid for lead & acid
batteries that extends battery life/
capacity and stops the chemical
process

ITALY
EUROBIT CO. S.R.L. TOOL
GROUP
Via L. Da Vinci 34-23891, Barzano
(LC), Italy, Tel. 039-921-1151,

BUSINESS

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Fax. 039-9211153,
E-mail:maggioni@eurobit.info,
http://www.eurobit.info
Hand tools, hardware tools, building
and construction materials

PAKISTAN
WHITE PEARL JUTE MILLS LTD
Tel. 92-321-8404955,
E-mail:info@whitepearlgroup.com,
http://www.whitepearlgroup.com
Jute, rice and oil

systems, professional displays,
keyboards and industrial PCs

SPAIN
LINO ALONSO S.A.
Tel. 34-983559124,
Fax. 34-983559207,
E-mail:export@linoalonso.com,
http://www.lonoalonso.com
Kitchen furniture

U.A.E.
DUBAI EXPORT DEVELOPMENT
CORPORATION (UAE)

POLAND
APATOR POWOGAZ
Tel. 48-618418235, Fax. 48-618470147, E-mail:michal.lisiecki@
powogaz.com.pl,
http://www.powogaz.com.pl
Water metering devices (water
meters, flow meters, heat meters)

SLOVAKIA REPUBLIC
ELCOM S.R.O.
http://www.elcom.eu, www.uniqpc.
eu, www.genielite.com
Registration cash machines, cashing

E-mail:trade_point_detroit@yahoo.
com, Tel./Fax. 00971-6-55627174-6,
Crude oils and petroleum products,
raw materials

U.K.
GLOBAL MOTOR FACTORS
Nikki Farndon
Tel. 07810-184424, 01934-613886,
E-mail:globalmotorfactors@gmx.com
Automotive parts, accessories, and
equipment worldwide
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Συμμετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις σε Αυστρία
και Γερμανία το 2013
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 Υπουργείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης με βάση τον κανόνα De Minimis που παραχωρείται για έξοδα
συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, αποστολή 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 γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης
(ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η χορηγία αυτή ανέρχεται σε
• 50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις
μέρες της έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως.
• 50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για ένα
άτομο.
• Μέχρι €1,200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners,
brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως

Ενδιαφέρον για συνεργασία
από επιχειρηματία της Μάλτας

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση
στο Παντζιάπ 6-10 ∆εκεμβρίου 2012

Το Εμπορικό Επιχειρηματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Μάλτας 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

Η 7η ∆ιεθνής Έκθεση του Ινδικού κρατιδίου Παντζιάπ EXPO-PITEX 2012
θα πραγματοποιηθεί στις 6-10 ∆εκεμβρίου στην πόλη Αμριτσάρ του
κρατιδίου.
Το Παντζιάπ έχει ένα από τα ψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στην
Ινδία και η Αμριτσάρ αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο στη Βόρεια
Ινδία. Στην έκθεση συμμετέχουν 400 εκθέτες και την επισκέπτονται
200.000 επισκέπτες.
Οργανωτής είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παντζιάπ.
∆ιεύθυνση: PHD Chamber of Commerce and Industry
PHD House, August Kranti Marg, New Delhi 110016, Tel. 91-1126863801-04, http://www.phdcci.in, E-mail:punlt@phdcci.in

Στην Ινδία μεταξύ 1-2 Φεβρουαρίου 2013

∆ιάσκεψη και Συνέδριο Ανανεώσιμης Ενέργειας
στο Εϊλάτ του Ισραήλ 27-29 Νοεμβρίου 2012

Συνάντηση κατασκευαστών
αγοραστών δερμάτινων ειδών
Το Συμβούλιο της Ινδίας για την Εξαγωγή Προϊόντων από δέρμα με έγκριση του Τμήματος 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 συνάντηση θα συμμετέχουν οι 30 Μεγαλύτεροι κατασκευαστές/εξαγωγείς δερμάτινων ειδών από
ολόκληρη την Ινδία οι οποίοι θα εκθέσουν τα τελευταία μοντέλα δερμάτινων ειδών ένδυσης 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 συνολικά σε 4.86 δις δολάρια.
Οι διοργανωτές της συνάντησης θα χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή ξένων αγοραστών 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 κοινοπρακτικών προοπτικών.
Πληροφορίες: από την Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία,
E-mail:hciadmin@cytanet.com.cy

Η 5η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη και΄Εκθεση Ανανεώσιμης Ενέργειας η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εϊλατ του Ισραήλ στις 26-29 Νοεμβρίου, 2012 είναι από τις
κορυφαίες πλατφόρμες παρουσίασης τεχνολογικής έρευνας, ευκαιριών επιχειρηματικής συνεργασίας, πολιτικής και εφαρμογής στον τομέα της ανανεώσιμης
ενέργειας.
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://www.eilatenergy.org,
Πληροφορίες από το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία
Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il,

Αιγυπτιακή Εταιρεία ζητά συνεργασία
Η Αιγυπτιακή εταιρεία ‘’Egyptian American for Petroleum Services and General
Supply’’ ζητά εμπορική συνεργασία με Κυπριακές Εταιρείες.
Η Egyptian American παράγει Μπεντονίτη που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες
φαρμάκων, καλλυντικών, καθαριστικών, ελαιοχρωμάτων, χάρτου, και εδώδιμων
ελαίων όπως και στις κατασκευές, τις διατρήσεις και τη γεωργία.
∆ιεύθυνση:Egyptian American for Petroleum Services and General Supply
Tel.00201110447742, Fax. 002010202005420, E-mail:grand.egypt@yahoo.com
(Managing Director: Mr Tark Zidan
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Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(Τ.Κ.Α.Π) ζητά από Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς που πληρούν
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος ∆ιαγωνισμού, να υποβάλουν
Προσφορά με σκοπό τη σύναψη ∆ημόσιας Σύμβασης που θα έχει ως
αντικείμενο την πραγματοποίηση της
προμήθειας και παράδοσης στις Αποθήκες της Εθνικής Φρουράς στην (691
ΑΒΥΠ) που βρίσκονται στη Λεμεσό
του συνόλου των ειδών των κατηγοριών στις οποίες έχουν ταξινομηθεί
τα απαιτούμενα προϊόντα, που αποτελούνται από εσωτερικές επενδύσεις,
κοντομάνικες φανέλες και φόρμες γυμναστικής. Τα υπό προμήθεια προϊόντα αποσκοπούν στην κάλυψη
σχετικών Φορέων της Εθνικής Φρουράς. Οι ποσότητες είναι διαιρετέες και
συνεπώς κάθε προσφέρων δικαιούνται να υποβάλει Προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα του συνόλου
των ειδών κάθε κατηγορίας και για μια
τουλάχιστον, ή και περισσότερες από
τις κατηγορίες αυτές στις οποίες έχουν
ταξινομηθεί τα εν λόγω προϊόντα.
Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π και
στις αποθήκες Ε.Φ.) που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τα Τμήματα
στα οποία έχουν ταξινομηθεί τα απαιτούμενα Προϊόντα. αντανακλαστικά φωσφορούχα είδη ιματισμού και
εξάρτυσης, αδιάβροχα, αδιάβροχους
επενδυτές (τζάκετ) και μπουφάν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή με την καταβολή
του ποσού των €40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α.,
από τα γραφεία που βρίσκονται στο
σύμπλεγμα των κεντρικών αποθηκών
του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχιακά
γραφεία του Τμήματος, από την ∆ευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012. Μπορούν

BUSINESS
επίσης να τα εξασφαλίσουν μέσω
των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.
cy/dgps ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι
δεν είναι απαραίτητο οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού
σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν
το αντίτιμο των €40,00, για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον
παρόντα διαγωνισμό.
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν
θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10%
της συνολικής αξίας της προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π. Σε περίπτωση που
κάποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, καταβάλλοντας
το πιο πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Η τελευταία ημέρα υποβολής των
προσφορών είναι η Παρασκευή 14
∆εκεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ.
Προσφορές που θα φθάσουν μετά
την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα
δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο και με τους όρους
που περιγράφονται στα Έγγραφα
∆ιαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών, Υπουργείο Οικονομικών,
γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία. ΄Ολες
οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από
τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά
στοιχεία που ορίζονται στους όρους
9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3. του Μέρους Α
των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο ΄Εντυπο 12
των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος: κ. Θεόδωρο Φωτίου και κα. Μαρία Κτωρίδου και κ. Πέτρο Μούζουρα
στα τηλέφωνα 22-400244 και 22601270 αντίστοιχα.

΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων
και ΄Εργων στο Μουμπάϊ της Ινδίας
14-16 Μαρτίου 2013
Η 2η ΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εργαλειομηχανών India
Engineering Sourcing Show 2013 (IESS 2013) θα οργανωθεί από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας στο Mumbai στις 14-16 Μαρτίου
2013.
Η έκθεση καλύπτει τους τομείς των βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλειομηχανών, των βιομηχανικών προμηθειών, των υποδομών και έργων,
των αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, της άμυνας, της ενέργειας και της καινοτομίας.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.iesshow.in/downloads/IESS2013 june,pdf
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Services
Technology transfer/undertaking
small EPC sub-packages

AUSTRIA
SBR JUCONOMY CONSULTING AG
Parking 10/1/10, 1010 Wien,
Tel. 43-1/5135140, Fax.
43/1/513514095,
E-mail:info@sbr-net.com,
http://www.sbr-net.com

SLOVAKIA REPUBLIC

Services and know-how
for projects concerning ITC
regulation, telecommunications,
internet and broadband

Consulting of projecting of
engineering constructions

GEOCONSULT S.R.O.
Bratislava, Slovak Republic ,
http://www.geoconsult.sk

SOUTH AFRICA
Mr George Moore

AUSTRALIA

Tel. 27-839947454,
Fax. 27-862462427,
E-mail:blacklabsolution@techcenter.com

Mr Daniel Edward
E-mail:info@sterco.com.au
Requirement and private labelling

GREECE
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
Κύριο Ασβέστη Κωνσταντίνο
Κοσμά Αιτωλού 9, 151 25
Μαρούσι,Τηλ. 30-2109625163,
Φαχ. 30-210-6197783,
E-mail:e.a@etairikiaxia.gr,
http://www.etairikiaxia.gr
Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών σε επιχειρήσεις

INDIA
DHRUV PIPELINE PRODUCTS PVT LTD
Plot e-44-46, GIDC, Manjusar,
Tal.:Savli, E-mail:pa.ed@
vedantagroup.net

Anti-breeze bank notes, cleaning,
consulting for financial and nonfinancial businesses regulated
by the World Bank. The Bank
Secretary Act (BSA), and related
international regulations

VIETNAM
CFS CO., LTD
The Everrich Building, Tower
1, 8Ft, Room No. 6, 968 Ba
Thang Hai Street, District 11,
HCMC, Vietnam, Tel. 84822250704, Fax. 848-22250707,
E-mail:chien@cfs.com.vn,
http:///www.cfs.com.vn
Transport of goods and ticketing
services

Εκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων
στη Σαγκάη της Κίνας 19-21/3/2013
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου διοργανώνει στις 19 με 21 Μαρτίου 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 προηγούμενη διοργάνωση σημειώθηκε αύξηση 15% με σύνολο 41847 επισκέπτες και αύξηση 38% με σύνολο 664 εκθετών. Λεπτομέρειες για την έκθεση
στην ιστοσελίδα http://www.electronicachina.com.
Πληροφορίες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου για την Ελλάδα και την Κύπρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Αθήνα
0030-2106419000 & 038.

Aν θα

πιείτε

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

Εκθεση Τεχνολογίας Πορτοπαραθύρων
στην Τεχεράνη τον Ιανουάριο 2013

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Προσφορές για δύο υποσταθμούς
ηλεκτρισμού στο Λίβανο
Η ∆ημόσια Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Λιβάνου (Electricite du Liban) δέχεται προσφορές για κατασκευή και μηχανικό εξοπλισμό (engineering, procurement, and
construction) δύο υποσταθμών (air insulated substations) 220 Kv στη Saida και
τη Baalbeck.
Οι προσφορές θα μελετηθούν σε προκαταρκτική αξιολόγηση μετά την οποία θα
ακολουθήσουν τα τελικά στάδια της μελέτης και επιλογής.
Τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου
2012, στις 11:00 π.μ. Αντιπρόσωποι των προσφοροδοτών μπορούν να παρίστανται στο άνοιγμα τους που θα ακολουθήσει.
Περισσότερες πληροφορίες από την EDL από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν και τα διάφορα έγγραφα έναντι καταβολής μη επιστρεπτέου ποσού 1 εκατ. Λιβανικών Λιρών.
∆ιεύθυνση:
Electricite Du Liban
22, Rue Du Fleuve, 12th Floor Office 1223, P.O. Box 131, Beirut, Lebanon, Tel.
00961-1-442720, Fax. 00961-1-583084

Ευκαιρίες Franchise

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

Ο Αμερικανικός Οργανισμός ‘’Yoggy’s LLC’’ με έδρα τη Φλόριντα και με
ηγετική θέση στη βιομηχανία παγωμένου γιαουρτιού χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας από κέντρα πωλήσεων
Franchise (franchise outlets) στο Κατάρ.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Γραφείο της Εταιρείας για τη
Μέση Ανατολή στην Αίγυπτο στην διεύθυνση Middle East Licensing
Department:
6 of October, Cairo, Egypt, Tel. 201111101132, E-mail:franchise@yoggys.
com

Συνέδριο και Έκθεση Ανανεώσιμης Ενέργειας
στην Εϊλάτ του Ισραήλ 27-29 Νοεμβρίου

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

Το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο και Έκθεση Ανανεώσιμης Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στο Εϊλάτ του Ισραήλ στις 27-29 Νοεμβρίου 2012.
Η διοργάνωση αποτελεί κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα παρουσίασης τεχνολογικής καινοτομίας, επιχειρηματικών ευκαιριών, πολιτικών και
εφαρμογών στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.
Πληροφορίες στον ιστοχώρο:
http://www.eilatenergy.org
Περισσότερες πληροφορίες από το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας του
Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22369508, Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@
nicosia.mfa.gov.il

∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου 19-29 Μαρτίου 2013
Η 46η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Καϊρου (Cairo International Fair CIF) θα γίνει σε δύο
μέρη στις 19-22 Μαρτίου 2013 στο ∆ιεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο του Καϊρου και στις 19-29 Μαρτίου στον εκθεσιακό της χώρο.
Η CIF θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις στο Μεσανατολικό 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, 20222607821, E-mail:info@cairofair.com

Η ΄Εκθεση αρχιτεκτονικής, υλικών και συστημάτων για το 2013 (BAU 2013) θα
γίνει στο Μόναχο της Γερμανίας στις 14-19 Ιανουαρίου 2013. Η ΄Εκθεση προσελκύει 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. Πληροφορίες για την έκθεση στην ιστοσελίδα http://www.bau-muenchen.com
Πληροφορίες επίσης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου για την
Ελλάδα και την Κύπρο, τηλέφωνα Αθήνα:00210-6419000-6419038, και Θεσσαλονίκη: 2310-327733

Συνέδριο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
στην Ινδία στις 9-10 Ιανουαρίου 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 επικεντρωθεί σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας στη διαχείριση υδάτων, τεχνικών υφαντών, συστημάτων ηλεκτρονικού σχεδιασμού και μεταποίησης,
γεωργίας μηχανημάτων και αυτοκίνησης.
Πληροφορίες στον ιστοτόπο:http://www.vibrantgujarat.com

Ισραηλινό Ενδιαφέρον για συνεργασία

Ενδιαφέρον για εξαγωγές χημικών ουσιών από Κύπρο

Ενδιαφέρον για εξεύρεση συνεργάτη ή εταίρου για ίδρυση στην Κύπρο κέντρου MRI και/ή CT Imaging έχει διαβιβασθεί στο ΚΕΒΕ από το Εμπορικό
Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία.
∆ιεύθυνση:Global Versa Radiology
Contact:Mr Ashley Dadid, E-mail:Ashley@gvrad.com, http://www.gvrad.
comTel. 00972-3-5105984,

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

Να διαπραγματευθούμε
σοβαρά με την
Τρόικα για λήψη των
αναγκαίων μέτρων στην
οικονομία
Προτάσεις για οικονομία
και ανάπτυξη της
Λευκωσίας

Σήμα κινδύνου από τον Πρόεδρο ΕΒΕΛ
στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου

ΣΗΜΑ κινδύνου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις εξέπεμψε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική για την
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων στην οικονομία.
Μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΕΒΕΛ ο
Πρόεδρος του κ. Κώστας Γεωργαλλής τόνισε ότι η οικονομία βρίσκεται στον αναπνευστήρα, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της
πραγματικής οικονομίας, το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και τα
ασήκωτα χρέη για τον επιχειρηματικό κόσμο.
Αναφερόμενος στην ευρύτερη κατάσταση της οικονομίας, είπε ότι
η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 11,7%, το έλλειμμα είναι πολύ μακριά
από το στόχο του 2,5% του ΑΕΠ και το χρέος θα ξεπεράσει το 90%
του ΑΕΠ.
Το εμπόριο και η βιομηχανία, πρόσθεσε, συρρικνώνονται συνεχώς με τους επιχειρηματίες να σηκώνουν ψηλά τα χέρια, αφού αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης.
Ο τομέας των υπηρεσιών, επισήμανε, έχει περιέλθει σε φαύλο κύκλο
λόγω των μεγάλων προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος. Ο
μόνος τομέας που φαίνεται να κινείται θετικά, είπε, είναι ο τουριστικός, ο οποίος επηρεάστηκε θετικά από τη στροφή της Ρωσικής αγοράς προς την Κύπρο.
Και ενώ, πρόσθεσε, η εικόνα είναι από γκρίζα μέχρι μαύρη, η επίσημη Πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα για την κατρακύλα της πάλαι πότε δυναμικής και εύρωστης κυπριακής οικονομίας.
Ο κ. Γεωργαλλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προέβη σε λανθασμένες εκτιμήσεις για την έκταση, το εύρος και τις επιπτώσεις της
κρίσης και γιατί καθυστέρησε να λάβει τα αναγκαία μέτρα στην οικονομία. Ακόμα επέκρινε έντονα το συνδικαλιστικό κίνημα για ανευθυνότητα και έλλειψη σοβαρότητας σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
Αναφορά έκανε ο κ. Γεωργαλλής, και για το τραπεζικό σύστημα το
οποίο όπως είπε άφησε την αγορά χωρίς ρευστότητα και με υψηλά
επίπεδα επιτοκίων. Όπως χαρακτηριστικά, είπε «οι τράπεζες έχουν
κλειδώσει τα ταμεία τους και έχουν αφήσει εκτεθειμένους όλους
τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη
για τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες των τραπεζών».
Ο κ. Γεωργαλλής κάλεσε την κυβέρνηση να διαπραγματευθεί σοβαρά και υπεύθυνα με την Τρόικα, ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα της οικονομίας.
Καταθέτοντας τις προτάσεις του ΕΒΕΛ ζήτησε μεταξύ άλλων:

• Σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών.
• Μείωση του μισθολογίου στο κρατικό και ημικρατικό τομέα για να εναρμονισθεί στο επίπεδο του ιδιωτικού τομέα.
• Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση της ανεργίας.
• Άμεση εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας και
μεταξύ Υπουργείων.

Σε κλοιό χρεοκοπίας οι επιχειρήσεις της Κύπρου
τά αφορούν:

• Μείωση εργασιών και παντελής έλλειψη κερδοφορίας.
• Απουσία χρηματοδότησης από τις τράπεζες και υψηλό
κόστος δανεισμού.
• ∆υσκολίες στην είσπραξη τιμολογίων και τις ακάλυπτες
επιταγές
• Υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.
• Βελτίωση των έργων υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες
και περιοχές.
• Παραχώρηση κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
• Εξασφάλιση προγραμμάτων της Ε. Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μιλώντας για την ανάπτυξη της Λευκωσίας είπε ότι πρέπει να δώσει έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της που είναι η πλούσια
ιστορική κληρονομιά της, η πολιτιστική κουλτούρα της και η επιχειρηματική ζωή της.
Στα πλαίσια αυτά ζήτησε:

• Αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα, που σήμερα αμείβονται κατά 180% περισσότερο από την παραγωγικότητα τους.
• Επέκταση του χρόνου παγοποίησης της ΑΤΑ. Να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί η πρόταση
της κυβέρνησης με τις προτεινόμενες κλίμακες θα υπάρξει όφελος για τα δημόσια οικονομικά μόνο 16 εκατ.
ευρώ ετησίως. Αν επιλεγεί η πρόταση που εισηγείται το
ΕΒΕΛ και η οποία βασίζεται στις μηνιαίες απολαβές γύρω
στα €1,000 το όφελος υπολογίζεται σε 136 εκατ. ευρώ
ετησίως. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για το 2011 το πρόσθετο κόστος από την αύξηση της ΑΤΑ υπολογίζεται στα
253 εκατ. ευρώ.
• Αναπροσαρμογή της συνεισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό, ώστε να καταβάλλουν τα ίδια
με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με ανάλογη
αναπροσαρμογή των συντάξεων τους.
• Κατάργηση όλων των προνομίων, της πολιτικής των επιδομάτων χωρίς στόχευση και των ξεπερασμένων κεκτημένων που διογκώνουν τα έξοδα του δημοσίου.
Για τη φοροδιαφυγή ειδικά είπε ότι το ΕΒΕΛ πάντα ήταν και είναι εναντίον αυτών των φαινομένων, προσθέτοντας ότι η φοροδιαφυγή
δεν γίνεται από τους επιχειρηματίες, αλλά από άλλες τάξεις πολιτών,
όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Αναφερόμενος στα προβλήματα των μελών του ΕΒΕΛ είπε ότι αυ-

• Επίσπευση των έργων για ανάπλαση της Λευκωσίας (π.χ.
Πλατεία Ελευθερίας, παλιό ΓΣΠ, κλπ).
• ∆ρομολόγηση νέων αναπτύξεων που εμπλουτίζουν το
πολιτιστικό πρόσωπο της πρωτεύουσας. Απαραίτητο το
νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την
προώθηση του Μεγάρου Πολιτισμού.
• Ενθάρρυνση με παροχή κινήτρων των επενδύσεων του
ιδιωτικού τομέα στην παλιά Λευκωσία.
• ∆ημιουργία υποδομών για τουριστική ανάπτυξη, κυρίως
στον τομέα του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού.
• Παροχή όλων των διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις για
μετατροπή της πρωτεύουσας σε περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο.
Ο κ. Γεωργαλλής αφού συγχάρηκε την Πάφο για την ανάδειξη της
σε Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, είπε ότι το ΕΒΕΛ δεν θα
ανεχθεί διακρίσεις σε βάρος της Λευκωσίας στο σχεδιασμό και στην
εκτέλεση νέων έργων. Επίσης, κάλεσε το ∆ήμαρχο Λευκωσίας να
προχωρήσει σε λύσεις που αφορούν τρέχοντα προβλήματα της
Λευκωσίας.
Καταλήγοντας ο κ. Γεωργαλλής είπε ότι οι ώρες που βιώνουμε είναι πολύ δύσκολες. Το κράτος κινδυνεύει με στάση πληρωμών, οι
τράπεζες δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και οι επιχειρήσεις
βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Στα πλαίσια αυτά έκανε έκκληση σε όλους, κυβέρνηση, Βουλή, συντεχνίες
και εργοδότες, ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούν για να βγούμε από
το στενωπό της κρίσης. Χαρακτηριστικά είπε ότι «όλοι είμαστε στην
ίδια βάρκα που κινδυνεύει να βουλιάξει».
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας στα Δημόσια Έργα για
προώθηση οδικών έργων στις Βιομηχανικές Ζώνες
Συνάντηση με την Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του Τμήματος
∆ημοσίων Έργων κα. Χρυστάλλα
Μαλλούππα και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
κ. Κώστα Γεωργαλλή, τον Επίτιμο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου και το ∆ιευθυντή
Βιομηχανίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα διάφορα έργα
υποδομής που εξυπηρετούν τις
Βιομηχανικές Ζώνες Περιοχές καθώς και κύριες οδικές αρτηρίες/
άξονες στην ευρύτερη Λευκωσία,
υπό το φως των περιορισμών
που έχουν επιβληθεί λόγω της
επιδείνωσης των δημοσίων οικονομικών. Η αντιπροσωπεία του
ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώθηκε για
τους σχεδιασμούς του Τμήματος
∆ημοσίων Έργων καθώς και για
την εξέλιξη διαφόρων έργων. Τέλος συμφωνήθηκε η επίσπευση
κάποιων έργων υποδομής που
ενισχύουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου και συμβάλλουν
στην αποσυμφόρησή του.

Η κυβέρνηση να προωθήσει άμεσα την απόφαση της
για την κατασκευή του Μεγάρου Πολιτισμού
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προωθηθεί η κατασκευή του Μεγάρου Πολιτισμού.
Το ΕΒΕΛ θεωρεί απαράδεκτο τον πόλεμο που διεξάγεται από ορισμένα κυβερνητικά τμήματα όπως και από μερίδα του τύπου με
στόχο την ματαίωση του σημαντικού αυτού έργου για την πρωτεύουσα. Το ΕΒΕ Λευκωσίας υποστηρίζει ότι το Μέγαρο Πολιτισμού
αποτελεί έργο εξαιρετικής σημασίας αστικής και οικονομικής ανάπτυξης της διχοτομημένης πόλης της Λευκωσίας που θα ενισχύσει
την ελκυστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος μέσω του Πολιτιστικού Τουρισμού και ειδικά της πόλης μας με όλα τα συνακόλουθα θετικά οφέλη στην τοπική οικονομία και ολόκληρη την Κύπρο.
Με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου θα τονωθεί η οικοδομική βιομηχανία σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο αφού αναμένεται ότι συνολικά θα εργοδοτηθούν περίπου 1500
άτομα όλων των ειδικοτήτων. Στα πλαίσια του έργου, το οποίο αναμένεται ότι θα κοστίσει 115 εκατ. Ευρώ θα κατασκευασθούν πέραν
του Μεγάρου, Πλατεία, Αστικό Πάρκο και υπόγειος χώρος στάθμευσης, για τις ανάγκες της Λευκωσίας. Για το Μέγαρο Πολιτισμού έχει
αποφασισθεί από την κυβέρνηση να δαπανηθεί ποσό €68 εκ. από
τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια
του επιχειρησιακού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» στο οποίο το Μέγαρο Πολιτισμού αναφέρεται ονομαστικά. Το Επιμελητήριο Λευκωσίας καλεί τη Γενική Ελέγκτρια να
διερευνήσει κατά πόσο το δεσμευμένο κονδύλι τον 68 εκατ. Ευρώ
για υλοποίηση του έργου εξακολουθεί να βρίσκεται στα ταμεία του

κράτους ή έχει παραχωρηθεί για άλλα έργα χωρίς την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει οι πολίτες του κράτους
να ενημερωθούν ποιά έργα έχουν προωθηθεί, σε ποιες πόλεις και
από ποιούς. Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης της για
την κατασκευή του έργου του Μεγάρου Πολιτισμού το οποίο θα δώσει νέα πνοή στην Λευκωσία.
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ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655

e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

μικρά
«Καλώς Ήρθατε
στη Λεμεσό»
Πρωτοβουλία ΕΒΕΛ
και άλλων φορέων
Με πρωτοβουλία του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού,
του ∆ήμου Λεμεσού και των ∆ήμων
της μείζονος πόλης, του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού, της Αρχής
Λιμένων και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων, διοργανώνονται για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκδηλώσεις υποδοχής των επισκεπτών των
κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν
στο λιμάνι της Λεμεσού. Μετά την
περσινή επιτυχία, λήφθηκε η απόφαση όπως πραγματοποιηθούν ανάλογες εκδηλώσεις υποδοχής και το 2012
στην αναμορφωμένη πλατεία του μεσαιωνικού Κάστρου στη Λεμεσό.
Το πρόγραμμα «Καλώς Ήρθατε στη
Λεμεσό», εντάσσεται στις προσπάθειες αύξησης του τουριστικού ρεύματος
στην πόλη, προσφέροντας στους επισκέπτες θερμή υποδοχή με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και την
ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και ποτά. Παράλληλα,
έχει τεθεί ως στόχος η δημιουργία καλών εντυπώσεων στους περιηγητές
με την ανάδειξη της φιλοξενίας και
των παραδόσεων μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι στον χώρο των εκδηλώσεων υποδοχής έχει αναρτηθεί πανό
με διάφορες εικόνες της Λεμεσού, καθώς, και αναγραφή του «Καλώς Ήρθατε στη Λεμεσό» σε διάφορες άλλες
γλώσσες όπως στην αγγλική, γαλλική,
γερμανική και ρωσική.
Στις δέκα προγραμματισμένες εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει από την
5η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται
την 23η Νοεμβρίου, περιλαμβάνεται συνολικά υποδοχή 16 κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με μελέτες του
ΚΟΤ, η μέση δαπάνη ανά συμμετέχοντα σε κρουαζιέρα ανέρχεται στα 75
ευρώ ημερησίως, ενώ, ο μέσος όρος
αναλογεί γύρω στους 500 επισκέπτες
στην πόλη κάθε φορά. Με αυτά τα
δεδομένα οι τοπικές επιχειρήσεις θα
επωφελούνται πέραν των 37,000 ευρώ σε μία μέρα, ενθαρρυντικό γεγονός στους δύσκολους καιρούς που
αντιμετωπίζει η αγορά με την οικονομική κρίση. Τέλος, οι εμπλεκόμενοι
φορείς κάνουν διάφορες σκέψεις για
περαιτέρω εμπλουτισμό των εκδηλώσεων υποδοχής, όπως για παράδειγμα την πραγματοποίηση ξεναγήσεων
των περιηγητών σε διάφορα σημαντικά σημεία της Λεμεσού.
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Cyprus as an International Business Centre post EFSF

Καθησυχαστική ομιλία του ∆ιοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον ξένων εταιρειών
Με την ουσιαστική υποστήριξη του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με επιτυχία, εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος ∆ιεθνών
Επιχειρήσεων Κύπρου (CIBA - Cyprus
International Business Association)
με θέμα “Cyprus as an International
Business Centre post EFSF’’. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ∆ιοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας ∆ρ Πανίκος ∆ημητριάδης, ο οποίος ανέλυσε τις διάφορες πτυχές των σημαντικών κλάδων της
Κυπριακής Οικονομίας και τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπιστούν
ενόψει των μέτρων που θα επιβληθούν
με το πέρας των διαπραγματεύσεων με
την Τρόικα.
Ο ∆ρ. ∆ημητριάδης ανέφερε πως
η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, το
εξειδικευμένο εργατικό της δυναμικό, το
ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται,
το σύγχρονο σύστημα τηλεπικοινωνιών και η φιλοξενία, αποτέλεσαν θεμελιώδη εργαλεία στην μετατροπή του νησιού
σε χρηματοοικονομικό κέντρο στη διασταύρωση τριών ηπείρων. Ο ∆ιοικητής
ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Κύπρος
έχει επιτύχει άλματα ανάπτυξης σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές και νομικές
υπηρεσίες, και με τη συμβολή πολλών
άλλων παραγόντων δημιουργήθηκε ένα
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ελκυστικό για ξένες επενδύσεις. Υπογράμμισε δε, πως με την ένταξη της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνεχεία
στην ευρωζώνη, άνοιξαν οι ορίζοντες
για πρόσβαση σε πολλές άλλες αγορές
με θετικά αποτελέσματα και την αναγνώριση της Κύπρου ως σημαντικού χρηματοοικονομικού κέντρου στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο

∆ρ. ∆ημητριάδης αναφέρθηκε επίσης
στις διακρατικές συμφωνίες που έχει συνάδει η Κύπρος με άλλες χώρες για αποφυγή της διπλής φορολογίας, ενώ τόνισε
ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και
με άλλες χώρες ούτως ώστε να υπογραφούν και νέες ανάλογες συμφωνίες.
Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
επισήμανε πως η ένταξη της Κύπρου στο
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
δεν θα έχει κατ΄ανάγκην αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στις επενδυτικές ευκαιρίες. Υποστήριξε πως το σχετικό
πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει
ως παράγοντας που θα ενδυναμώσει
την μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας. Ανέφερε
δε, πως στόχος της Κεντρικής Τράπεζας
είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα
υπάρξει καμία απολύτως επίδραση στο
υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς που
διέπει τις διεθνείς επιχειρηματικές δρα-

στηριότητες στην Κύπρο. Όσο αφορά τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Οικονομία, ο κ. ∆ημητριάδης σημείωσε πως οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της
χώρας ζήτησαν κρατική ενίσχυση λόγω των κεφαλαιακών ελλειμμάτων τους,
που προέκυψαν από την έκθεση τους
στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην
συμμετοχή τους στο κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Επισήμανε ότι η
αίτηση της Κύπρου για οικονομική στήριξη από την Τρόικα έχει ως κύριο στόχο
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
γεγονός που δίνει την ευκαιρία για την
αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος. Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο σημεία
επισημαίνοντας ότι η ιστορική εμπειρία
δεικνύει ότι οι οικονομικές κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι κρίσεις, συνέχισε, αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για
διόρθωση των διαφόρων προβλημάτων
του οικονομικού συστήματος, προβλήματα που δεν θα αναφύονταν κάτω από
άλλες προϋποθέσεις.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου αποτελούμενου από δεκάδες
εκπροσώπους διεθνών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ο ∆ρ.
∆ημητριάδης ανέφερε πως παρά τα προβλήματα που παρουσιάζει η Κυπριακή
Οικονομία, υπάρχει η αισιοδοξία για επιτυχή αντιμετώπιση τους. Πρόσθεσε ότι οι
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
προοπτικές της Κύπρου παραμένουν
αρκετά καλές και αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω με την εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα στην Αποκλειστική
Οικονομική της Ζώνη, εδραιώνοντας περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει
ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.
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Με σκοπό τη διεύρυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών

Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Λεμεσό από το
ΕΒΕΛ και το Επιμελητήριο του Μαυροβουνίου
Στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής
του για τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τα μέλη του,
το ΕΒΕ Λεμεσού φιλοξένησε πρόσφατα στα γραφεία του επιχειρηματική
αποστολή από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Μαυροβουνίου. Με την
ευκαιρία της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε οικονομικό φόρουμ, το οποίο
ανέδειξε τις δυνατότητες αμοιβαία
επωφελών συνεργασιών σε διάφορους τομείς.
Σε χαιρετισμό του στο Φόρουμ, ο
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου καλωσόρισε την αποστολή αναφέροντας πως σκοπός της
εκδήλωσης ήταν να γνωριστούν καλύτερα οι δύο επιχειρηματικές κοινότητες, της Κύπρου και ειδικότερα
της Λεμεσού και του Μαυροβουνίου,
όπως και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές ανταλλαγές.
Ο κ. Ανδρέου επισήμανε ότι λόγω
και της οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναζήτηση αγορών και συνεργασίων. Σημείωσε δε,
πως το Μαυροβούνιο είναι μια νέα
χώρα που έχει ανεξαρτητοποιηθεί
το 2006 και έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την Κύπρο όσον αφορά την οικονομία των δύο χωρών,

όπου ο τομέας των υπηρεσιών ξεπερνά το 70% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ
υπογράμμισε πως οι δύο χώρες δεν
είναι κατ΄ανάγκην ανταγωνιστικές μεταξύ τους και θα μπορούσαν να συνεργαστούν, για παράδειγμα με την
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, προς αμοιβαίο όφελος.
Από πλευράς του ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου του
Μαυροβουνίου Velimir Mijuskovic,
αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λεμεσού
για τη φιλοξενία, ανέφερε πως από
την ίδρυση του ως ανεξάρτητο κράτος, το Μαυροβούνιο κατέγραψε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά
τα τελευταία χρόνια δεν έμεινε ανεπηρέαστο από την παγκόσμια οικο-

νομική κρίση. Ο κ. Mijuskovic εξήρε
τα επιτεύγματα της Κύπρου στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, του
τουρισμού και της ναυτιλίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα την ετοιμότητα του
Μαυροβουνίου για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μαυροβουνίου, ο κ.
Mijuskovic σημείωσε ότι από το 2003
μέχρι το 2011 οι επενδύσεις από την
Κύπρο στο Μαυροβούνιο ανήλθαν
στα 393 εκατομμύρια ευρώ με τις περισσότερες επενδύσεις να γίνονται
σε εγχώριες τράπεζες και στην αγορά ακινήτων. Παρατήρησε επιπλέον πως η Κύπρος, ως κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα ως
Προεδρεύουσα, θα μπορούσε να βο-

ηθήσει σημαντικά με τις εμπειρίες της
το Μαυροβούνιο, το οποίο στοχεύει
να καταστεί μέλος της ΕΕ.
Μετά τους εναρκτήριους χαιρετισμούς, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τις οικονομίες των δύο
χωρών. Εκ μέρους του ΕΒΕΛ η παρουσίαση για την Κυπριακή Οικονομία
έγινε από τον Αντιπρόεδρο Υπηρεσιών κ. Γιώργο ∆ημητρίου και για τον
τομέα του Τουρισμού και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λεμεσού από τον
Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας κ. Σπύρο Σπύρου. Η κα. Ksenija Ducanovic
Σύμβουλος στο Γραφείο ∆ιεθνών και
Οικονομικών Σχέσεων του Επιμελητηρίου του Μαυροβουνίου έκανε την
παρουσίαση για την οικονομία του
Μαυροβουνίου.
Το Φόρουμ, το οποίο τίμησαν με
την παρουσία του ο Πρέσβης του
Μαυροβουνίου Ivo Armenko και οι
Πρόξενοι Χρίστος Μαυρέλλης και
Χριστόδουλος ∆αμιανού, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή πρωτοκόλλου
συνεργασίας ανάμεσα στο Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Οικονομικό Επιμελητήριο του Μαυροβουνίου.
Ακολούθησαν κατ’ ιδίαν (Β2Β) συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών της
Κύπρου και του Μαυροβουνίου.

ΕΒΕΛ: Η τυποποίηση στην υπηρεσία περιβαλλοντικών στόχων
Με κύριο στόχο την ενημέρωση για την ουσιαστική συμβολή της τυποποίησης και των κανονισμών
που την διέπουν, στην υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προστασίας του
Περιβάλλοντος ‘Terra Cypria’ και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, διοργάνωσαν από κοινού
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο, «Περιβάλλον και Τυποποίηση». Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Robert
Brett, Chairman of the Strategic Advisory Body on
Environment of the European Standards Committee
και ο Σταμάτης Σίβητος, Ecodesign Officer at
European Environmental Citizens Organization for
Standardization.
Εκ μέρους του ΕΒΕΛ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας κ. Σπύρος Σπύρου, ο οποίος, αφού συγχάρηκε τους συνδιοργανωτές για την
πρωτοβουλία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, επισήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και η τυποποίηση είναι δύο όροι που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
στις δραστηριότητες και πρακτικές των Επιμελητηρίων. Σημείωσε δε, ότι η διαχρονική θέση του Επιμελητηρίου είναι πως ο στόχος κάθε ευνομούμενης
πολιτείας για κοινωνική ευημερία προϋποθέτει τη συνύπαρξη οικονομικής ανάπτυξης και σεβασμού προς

το φυσικό περιβάλλον, αναφέροντας το παράδειγμα
της δημιουργίας της Green Dot Cyprus από τα Επιμελητήρια.
Συνεχίζοντας ο κ. Σπύρου πρόσθεσε ότι όσον αφορά την τυποποίηση, το ΕΒΕ Λεμεσού έχει πιστοποιηθεί
από το 2011 με το ISO 9001, γεγονός που καταδεικνύει την πεποίθηση του Επιμελητηρίου ότι μέσα από
πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν πιο σωστές διαδικασίες και να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Υπογράμμισε δε, ότι το Επιμελητήριο θεωρεί πως
το έργο για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί
να εξυπηρετηθεί καλύτερα με την χρήση του εργαλείου της τυποποίησης, όπου μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού
χρήσιμων και μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης
καθιστώντας το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων πειστικότερο.
Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των κυρίων Brett
και Σίβητου, μέσα από τις οποίες αναδείχτηκε η χρησιμότητα της τυποποίησης ως εργαλείο για την προώθηση περιβαλλοντικών στόχων.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία ΚΕΑΝ, η
Green Dot Cyprus, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, ο ∆ήμος Λεμεσού, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού
Αμαθούντας.
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μικρά
Σεμινάριο Πρώτων
Βοηθειών διοργανώνει
το ΕΒΕΑ
Σεμινάριο με θέμα: «ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ –
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ –
E.F.A.W. διοργανώσε το ΕΒΕ
Αμμοχώστου την Πέμπτη 1η
Νοεμβρίου 2012. Το πρόγραμμα
είχε σαν στόχο
να ικανοποιήσει
τις ανάγκες των
επιχειρήσεων
για κατάλληλη
εκπαίδευση του
προσωπικού
τους σε
θέματα πρώτων βοηθειών και
αντιμετώπισης επειγόντων
περιστατικών. Το σεμινάριο
περιλάμβανε εισαγωγή στο θέμα
των Πρώτων Βοηθειών, ανάλυση
της ισχύουσας νομοθεσίας,
χρήση αναγκαίου εξοπλισμού,
επικοινωνία και φροντίδα
πασχόντων μέχρι να φτάσει
στο σημείο του συμβάντος
επαγγελματική βοήθεια, καθώς
και πρακτική εξάσκηση για την
αντιμετώπιση συμβάντων που
απαιτούν τη γνώση πρώτων
βοηθειών.
Με την συμπλήρωση του
προγράμματος ο συμμετέχοντας
ήταν σε θέση να προσφέρει
στον πάσχοντα πρώτες βοήθειες
μέχρι την έλευση εξειδικευμένης
φροντίδας ή άλλων ατόμων
πληρεστέρα καταρτισμένων στις
πρώτες βοήθειες.
Χαρακτηριστικό του
προγράμματος αυτού ήταν η
δυνατότητα προσαρμογής του
στις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιχείρησης.
Στο πρόγραμμα δίδαξαν
εκπαιδευτές του Συνδέσμου και
Τάγματος Αγ. Ιωάννη.
Το σεμινάριο έγινε στα γραφεία
του ΕΒΕΑ στο Παραλίμνι.
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Συνεργασία ΕΒΕΑ με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Αμμοχώστου συμφώνησαν κατ’ αρχήν οι Πρόέδροι των δύο οργανισμών,
∆ημήτρης ∆ημητρίου και Γιώργος Μιχαηλίδης. Η
συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των δύο Επιμελητηρίων πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2012, στα
πλαίσια του Ετήσιου Πανευρωπαϊκού Συνέδριου του ∆ικτύου Enterprise Europe Network που
έγινε στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ∆ημήτρης ∆ημητρίου πρότεινε την
αδελφοποίηση των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και
Αμμοχώστου με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας και των πολιτιστικών
ανταλλαγών και προσκάλεσε το ΕΒΕΑ να επισκεφθεί
τα Ιωάννινα στις 21.02.2012 στα πλαίσια των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της
πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

Βελτιωτικά έργα και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι
Αρχές Ιουλίου άρχισαν τα βελτιωτικά έργα
στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Αγίας Τριάδας που αφορούν την ανακατασκευή του
νοτιοανατολικού κρηπιδώματος, την φωταγώγηση του αλιευτικού καταφυγίου με
φωτοβολταϊκά συστήματα και την εγκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας.
Την αποκλειστική ευθύνη για τη διεκπεραίωση του συμβολαίου, καθώς και την
επίβλεψη του έργου έχει αναλάβει το Τμήμα ∆ημοσίων Έργων, με επικεφαλής τον
Επαρχιακό Μηχανικό κ. Λευτέρη Χρήστου.
Η ευθύνη για την κατασκευή του εργοταξίου ανήκει στην κοινοπραξία «Lois Builders
& Finix». Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2013, δηλαδή 38
εβδομάδες από την ημέρα έναρξης των εργασιών. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 και αναμένεται να στοιχίσει γύρω στις €500 000. Σε
επικοινωνία που είχε το ΕΒΕΑ με τον επιβλέποντα Επαρχιακό Μηχανικό κ. Λευτέρη Χρήστου, πληροφορήθηκε ότι μέχρι
στιγμής το έργο προχωρεί εντός του προ-

γραμματισμένου χρονοδιαγράμματος και
προς το παρόν δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Ο κ.
Χρήστου δήλωσε ότι: το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση του υφιστάμενου κρηπιδώματος και την κατασκευή νέου στο

νότιο μέρος του καταφυγίου μήκους 100μ.
περίπου, όπως και κατασκευή τοίχους
αντιστήριξης. Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες φωταγώγησης του
χώρου με φωτοβολταϊκά συστήματα, υπηρεσίες άρδευσης και πυρόσβεσης».

Κατακόρυφη αύξηση ενοικίων στις βιομηχανικές
ζώνες Σωτήρας και Δερύνειας
Τη διαμεσολάβηση του Επιμελητηρίου για την κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων των οικοπέδων σε βιομηχανικές ζώνες, ζήτησαν
οι επιχειρηματίες που εδρεύουν στις βιομηχανικές ζώνες Σωτήρας
και ∆ερύνειας. Ως γνωστό η γη ανήκει στο κράτος και αρμόδιος
φορέας για την επιβολή και είσπραξη των ενοικίων είναι το Κτηματολόγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2009 τα ενοίκια πενταπλασιάστηκαν (π.χ. από €2.300 σε € 12.250) και μάλιστα σε περίοδο
οικονομικής κρίσης. Σ’ αυτό συνέτεινε η επανεκτίμηση της γης σε
τρέχουσες τιμές σε συνδυασμό με την επιβολή συντελεστή υπολογισμού του ενοικίου σε 5%.
Μετά από παραστάσεις που έγιναν η Βουλή τροποποίησε το 2010
τους κανονισμούς και μείωσε τους συντελεστές από 1% - 3.5%.
Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλης αύξησης που προηγήθηκε, η

μείωση αυτή δεν επίλυσε το πρόβλημα διότι τα ενοίκια παραμένουν σε ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα ενοίκια που ίσχυαν πριν
το 2009.
Λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε, συσσωρεύτηκαν τα
ενοίκια των τελευταίων 3 – 4 χρόνων με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αδυνατούν να τα πληρώσουν.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει το Υπουργείο
Εσωτερικών να προχωρήσει στη δραστική μείωση των ενοικίων
στα επίπεδα του 2008. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα ψηλά ενοίκια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εγκατάσταση
νέων επιχειρήσεων στις βιομηχανικές ζώνες, στα πλαίσια του σχεδίου μετακίνησης οχληρών βιοτεχνιών από τις κοινότητες σε οργανωμένες περιοχές.
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2η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Κύπρου από
την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
Τη 2η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Κύπρου διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Η έκθεση, τα
εγκαίνια της οποίας τέλεσε την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, διοργανώθηκε στην πλατεία της Μητρόπολης Κωνσταντίας και
ήταν ανοικτή μέχρι 4 Νοεμβρίου. Η έκθεση είχε τίτλο: «Ορθοδοξία και Ενωμένη Ευρώπη» και ήταν εντεταγμένη στις εκδηλώσεις της Κυπριακής ∆ημοκρατίας για την ανάληψη της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2ο εξάμηνο του
2012.
Στα πλαίσια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ποικίλες πολι-

τιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, διαλέξεις,
προβολές, παρουσιάσεις νέων βιβλίων, ημερίδες, εκθέσεις
φωτογραφίας και παραδοσιακών παρασκευασμάτων κ.α. Στη
2η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Κύπρου συμμετείχαν Πρεσβείες Ευρωπαϊκών Χωρών, Εκδοτικοί Οίκοι από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, βιβλιοπωλεία καθώς και
άλλοι οργανισμοί που σχετίζονται με το βιβλίο. Σε ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια της
Μητρόπολης είχε ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση του
πολιτισμού και των πνευματικών αξιών μας και στην προβολή
του Εθνικού μας προβλήματος.

Μετατίθενται για το 2014 τα έργα για το δρόμο Σωτήρας – Δερύνειας
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
δεν πρόκειται να εκτελεστούν
οποιαδήποτε έργα για το δρόμο
Σωτήρας – ∆ερύνειας εντός του 2013.
Κυριότερος λόγος η οικονομική
κρίση η οποία ως γνωστό μετέθεσε
σε μεταγενέστερο στάδιο την
εκτέλεση δεκάδων πολεοδομικών
έργων. Όλα αυτά τη στιγμή που
τα κατασκευαστικά σχέδια είχαν
αποσταλεί στο κτηματολόγιο από
τον Μάιο του 2010. Το σίγουρο είναι
ότι ο συγκεκριμένος δρόμος πρέπει
να αναβαθμιστεί καθώς παράλληλα
με το δρόμο έχει ανεγερθεί το

γυμνάσιο ειρήνης και φιλίας ενώ
επίσης αποτελεί και πρόσβαση προς
τη Βιομηχανική ζώνη ∆ερύνειας,

πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι
αποτελεί και πρόσβαση προς τον
αυτοκινητόδρομο.

Σημαντική μείωση στην αξία των αδειών οικοδομής
σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2011
28,1% μείωση παγκυπρίως και 60,36% στην Επαρχία Αμμοχώστου
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου
2012 εκδόθηκαν 3.671 άδειες οικοδομής
σε παγκύπρια βάση, παρουσιάζοντας
μείωση 8,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά
28,1% (303,95 εκ. ευρώ) και το συνολικό
εμβαδόν κατά 33,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση
της τάξης του 39,4%.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία τα
σκήπτρα στη μείωση της αξίας των αδειών οικοδομής κατέχει η Επαρχία Αμμοχώστου, ακολουθεί η Επαρχία Πάφου, η
Επαρχία Λάρνακας, η Επαρχίας Λευκωσίας και τελευταία στις μειώσεις είναι η
Επαρχία Λεμεσού.
Όσον αφορά τις άδειες οικοδομής, κατά
την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012
οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν στην
Επαρχία Αμμοχώστου σημείωσαν αύξηση 10,22%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ωστόσο εκείνο
που είναι σημαντικό είναι ότι η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε το

πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 60,36%
και το συνολικό εμβαδόν κατά 62,24%,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό
εξάμηνο. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του
70,13%.
Στην Πάφο, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν σημείωσαν μείωση
5,32%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2011. Η συνολική αξία των
αδειών αυτών μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 33,17% και το συνολικό εμβαδόν κατά 39,10%, σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 52,97%.
Στη Λάρνακα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 οι άδειες οικοδομής
που εκδόθηκαν σημείωσαν μείωση 20%,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2011. Η συνολική αξία των αδειών
αυτών μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του
έτους κατά 29,90% και το συνολικό εμβαδόν κατά 31,94%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ο αριθμός των

οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 30,16%.
Στη Λευκωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν σημείωσαν
μείωση 10,11%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε το
πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 24,65%
και το συνολικό εμβαδόν κατά 31,05%,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό
εξάμηνο. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του
41,44%.
Στη Λεμεσό, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 οι άδειες οικοδομής
που εκδόθηκαν σημείωσαν μείωση 5,5%,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2011. Η συνολική αξία των αδειών
αυτών μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του
έτους κατά 18% και το συνολικό εμβαδόν
κατά 23,36%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση
της τάξης του 22,36%.
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Επανέναρξη
δραστηριοτήτων για το
Σαλαμίνιο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο
Αμμοχώστου
Επανέναρξη δραστηριοτήτων είχαμε τον
Οκτώβριο για το Σαλαμίνιο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου, όπου διοργανώνουν από κοινού η Ιερά Μητρόπολης Κωνσταντίας –Αμμοχώστου με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013, από τον Οκτώβριο
μέχρι το Μάιο, θα δοθούν οκτώ διαλέξεις
από Καθηγητές ή Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για επίκαιρα, σύγχρονα και ιστορικά θέματα. Οι διαλέξεις θα
πραγματοποιούνται στο Συνοδικό της
Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, μία φορά τον
μήνα. Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων, κατά την τελετή λήξης (16 Μαΐου
2013), θα απονεμηθούν πιστοποιητικά
παρακολούθησης στο κοινό που συμμετείχε στο θεσμό κατά το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για
το πρόγραμμα της 2ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου όσο και για το πρόγραμμα
διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Αμμοχώστου το κοινό
μπορεί να αποταθεί στην Μητρόπολη
Κωνσταντία – Αμμοχώστου ή στην ιστοσελίδα www.imconstantias.org.cy.

Πολύ πιθανόν να
ξεκινήσουν εντός
του 2013 τα έργα
για το Ολυμπιακό
Κολυμβητήριο στη
∆ερύνεια
Πολύ πιθανόν να ξεκινήσουν εντός του
2013 τα έργα για το Ολυμπιακό κολυμβητήριο στη ∆ερύνεια. Αυτό μας ανέφερε σε
τηλεφωνική επικοινωνία ο ∆ήμαρχος ∆ερύνειας κ. Άντρος Καραγιάννης, ο οποίος
ανέφερε ότι έχει ήδη εκμισθωθεί γη που είναι πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου με θέα μάλιστα την πόλη της
Αμμοχώστου, και τα αρχιτεκτονικά σχέδια
κατατέθηκαν ήδη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη το έργο αναμένεται να κοστίσει
5 εκ. Ευρώ και η δαπάνη θα καλυφθεί εξ’
ολοκλήρου από τον ΚΟΑ. Προγραμματίζονται όμως και έργα αξίας 2 εκ. Ευρώ από
το ∆ήμο ∆ερύνειας όπως αίθουσα αποκατάστασης, ξενώνες κτλ, έργα που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα του έργου.
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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12,
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

e-mail: lcci@spidernet.com.cy

μικρά

Επανεκδόθηκε το
ετήσιο prospectus
«Business
Larnaka 2012»
Για τέταρτη συνεχή χρονιά το
ΕΒΕ Λάρνακας εξέδωσε το ετήσιο
Prospectus «Βusiness Larnaka» με
σκοπό την προώθηση των τοπικών
εταιρειών και μέσω αυτών των
υπηρεσιών και των προϊόντων της
πόλης και επαρχίας Λάρνακας τόσο
στην Κυπριακή όσο και στη ξένη
αγορά. Στόχος του εντύπου είναι
επίσης η προώθηση των εταιρειών
μελών του Επιμελητηρίου.
Στο έντυπο έχουν περιληφθεί
καταχωρήσεις από τις καταχωρήσει
διαφήμιση οι ακόλουθες εταιρείες ή
οργανισμούς:
VTTV, Petrolina Holdings Ltd,
Thetaco Traders Ltd, Πάτροκλος
Χρυσοστόμου Λτδ,
PWC, Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Λάρνακας, Συνεργατική
Αλληλεγγύης, Τράπεζα Κύπρου,
Λαϊκή Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα,
CIPA, Bouygues Batiment, KPMG,
UCLAN University, Cyprus Russian
Business Association, Yδρόγειος
Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρος)
Λτδ, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου
∆υναμικού, Ν.Κ.Shakolas
(Holdings ) Ltd., A/φοί
Χατζηματθαίου & Σια Λτδ, Golden
Bay Beach Hotel, Metro Superstore
Ltd, Υπεραγορές Ορφανίδης,
Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείου
Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Π. ∆ημητριάδης
ενημέρωσε τα μέλη του ΕΒΕ Λάρνακας για την οικονομία
Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Πανίκος ∆ημητριάδης κατόπιν πρόσκλησης του
ΕΒΕ Λάρνακας επισκέφθηκε τα γραφεία του
Επιμελητηρίου και μίλησε στα μέλη για την
κρίση στην ζώνη του ευρώ και την Κυπριακή Οικονομία. Ο κ. ∆ημητριάδης αναφέρθηκε στην κρίση του ευρώ και το ιστορικό της
όπως και στα τελευταία σημεία βελτίωσης
του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές
της Ευρώπης και επεξήγησε την προσπάθεια
η οποία καταβάλλεται για δημοσιονομική
εξυγίανση στην ζώνη του ευρώ, βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης.
΄Εγινε επίσης αναφορά στη σημερινή κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας και ειδικότερα στη δημοσιονομική κατάσταση και
τη σοβαρή κρίση του Κυπριακού Χρηματοπιστωτικού τομέα. Σημαντικές ήταν οι αναφορές του ∆ιοικητή για την ανακεφαλαιοποίηση
και εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα
όπως και για την δημοσιονομική εξυγίανση.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας
Θεοδούλου σε σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση του αναφέρθηκε στα προβλήματα και
στις ανησυχίες της επιχειρηματικής τάξης και
ειδικότερα στις δραματικές επιπτώσεις στην

αγορά για τη σοβαρή κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ο κ. Θεοδούλου ευχαρίστησε τον κ. ∆ημητριάδη για την προθυμία του να ενημερώσει
τα μέλη του ΕΒΕ Λάρνακας για την οικονομία μας.

Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας απάντησε επίσης σε ερωτήσεις επιχειρηματιών
της Λάρνακας οι οποίες αφορούσαν το μνημόνιο που συζητείται με την Τρόϊκα, το Συνεργατισμό , την ανακεφαλαιοποίηση των
Τραπεζών κ.α.

Σεμινάριο του Επιμελητηρίου «για τις
οικογενειακές επιχειρήσεις» στη Λάρνακα
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Κτήμα Μακένζυ στη Λάρνακα το διήμερο σεμινάριο «Growing the Family
Business», με εισηγητή τον κ. Paul Thomas. H ανάγκη κατάρτισης
στο θέμα του σεμιναρίου απορρέει από το γεγονός ότι η πλειονότητα Κυπριακών Επιχειρήσεων είναι κατ’ εξοχήν οικογενειακές και
πέραν των συνηθισμένων πιέσεων και προβλημάτων λειτουργίας που αντιμετωπίζουν καθημερινώς, παρουσιάζουν επιπρόσθετα και ιδιάζοντα προβλήματα διαχείρισης, τα οποία εκπηγάζουν
από την οικογενειακή φύση της επιχείρησης και τις σχέσεις (αλλά και πολλές φορές διαφορετικές αντιλήψεις) μεταξύ των διευθυντικών στελεχών – μελών της οικογένειας. Βασικός σκοπός του
προγράμματος ήταν ακριβώς να βοηθήσει τους συμμετέχοντες

(ιδιοκτήτες/διευθυντές οικογενειακών επιχειρήσεων) που προβληματίζονται τόσο για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης
τους σήμερα όσο και μελλοντικά να προγραμματίσουν την στρατηγική διαχείρισης και λειτουργίας της επιχείρησης τους με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα ορθολογιστικά και αντικειμενικά.
Ταυτόχρονα το σεμινάριο πρόσφερε στους συμμετέχοντες κατάρτιση για καλύτερη διαχείριση στις σχέσεις της οικογένειας με
την επιχείρηση αλλά και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της
επιχείρησης τους (μέλη και μη μέλη της οικογένειας) στην προσπάθεια τους να καταστήσουν την επιχείρηση πιο αποδοτική και
κερδοφόρα αλλά και να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον συναντίληψης και αρμονικών σχέσεων μέσα στην επιχείρηση.
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H Tonia Buxton
προβάλλει
τα τυροκομικά
προϊόντα της
Λάρνακας
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Λάρνακας πραγματοποίησαν εκδήλωση
για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού
στα πλαίσια της οποίας η γνωστή στα
τηλεοπτικά προγράμματα Tonia Buxton
πρόβαλε εδέσματα βασισμένα σε
τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ως
γνωστό η Λάρνακα διαθέτει ποικιλία
προϊόντων στην τοπικά αγορά ενώ
έχει σημαντικό μερίδιο στις Κυπριακές
εξαγωγές στην Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή.Για τις δραστηριότητες της
∆ιεθνούς ημέρας Τουρισμού χορηγοί
ήσαν ο ΚΟΤ, η Hermes Airports, Petrolina
Holdings, η Υδρόγειος Ασφαλιστική
(Κύπρου) Λτδ και τα Τυροκομεία Alambra
Dairy Products Ltd.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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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
Ενδιαφέρον
σεμινάριο
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου διοργανώνει,
μονοήμερο σεμινάριο τη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, 2012 και ώρα
8.30π.μ. στην εκπαιδευτική αίθουσα του ΕΒΕ Πάφου με θέμα:
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ¨
Στόχοι του σεμιναρίου είναι να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
εφοδιαστούν και να προεκτείνουν
τις γνώσεις τους σε θέματα Συστημάτων ∆ιεύθυνσης Απόδοσης.
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα
κατανοήσουν τα πιο κάτω:
• ∆ιάφορα συστήματα διεύθυνσης και απόδοσης.
• Χρησιμοποίηση των συστημάτων διεύθυνσης και απόδοσης αποτελεσματικά.
• Κατανόηση
των
περιοχών απόδοσης – key
performance areas.
• Κατανόηση των δειχτών απόδοσης – key performance
indicators.
• Κατανόηση στην οργάνωση
και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διεύθυνσης και απόδοσης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
όλους τους επαγγελματίες, διευθυντές και τμηματάρχες οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις
τους σε θέματα συστημάτων διεύθυνσης και απόδοσης ώστε να
είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στο χώρο εργασίας και
όχι μόνο.
Στο τέλος του προγράμματος
θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το σεμινάριο θα διδάξει ο κος
Χρίστος Ιωάννου, ειδικός σε θέματα ∆ιοίκησης και ∆ιεύθυνσης.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναμικού Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους που ικανοποιούν τα
κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της
σχετικής επιχορήγησης.
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Συνάντηση του ΕΒΕ Πάφου με Επιμελητήρια Ελλαδικών πόλεων
του δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων με την Πάφο
Πετυχημένη και πολλά υποσχόμενη η
πρώτη συνάντηση του Επιμελητηρίου Πάφου με τους Προέδρους και εκπροσώπους Επιμελητηρίων της Ελλάδας, πόλεων
που ανήκουν στο ∆ίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδας με το ∆ήμο Πάφου (Λέσβος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,
Κέρκυρα, Φθιώτιδα, Πρέβεζα και Πάφος)
που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης το Σάββατο 13/10/2012. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από την απελευθέρωση της Λέσβου 1912
– 2012 και την ενσωμάτωσή της στην ελληνική επικράτεια. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Κ. Μουτζούρης, ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Αιγαίου κ. Σ. ∆ουλδούρης, ο ∆ήμαρχος Λέσβου κ. ∆. Βουνάτσος, η Αντιδήμαρχος
Τουρισμού κα Α. Βαμβουρέλλη. Στόχος της
συνάντησης ήταν η δημιουργία δικτύου

Τουριστικής και Εμπορικής συνεργασίας
μεταξύ των περιοχών του ∆ικτύου. η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στο
κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, καθώς
και η διαμόρφωση του σχεδίου πρωτοκόλλου συνεργασίας τους. Όλοι οι πρόεδροι
τοποθετήθηκαν θετικά, ενώ κατατέθηκαν
προτάσεις οι οποίες, αφού οριστεί ένα εκπρόσωπος από κάθε επιμελητήριο, θα
εμπλουτιστούν και θα επεξεργαστούν, έτσι

ώστε κατά τη δεύτερη συνάντηση να έχει
ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο συνεργασίας
και να είναι έτοιμο προς υπογραφή. Τα μέλη των επιμελητηριακών αποστολών πραγματοποίησαν επίσης εθιμοτυπική επίσκεψη
στον ∆ήμαρχο Λέσβου κ. Βουνάτσο.
Το Επιμελητήριο Πάφου εκπροσώπησε
ο Υπεύθυνος ∆ημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Μάκης Τσιάτσιος.

Συνάντηση του Επιμελητηρίου Πάφου
με το Επιμελητήριο Καβάλας Ελλάδος
Αντιπροσωπεία του ∆Σ του Επιμελητηρίου Πάφου,
είχε συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Coral Beach με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στην συνάντηση, η οποία έγινε στο
πλαίσιο της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Καβάλας στο Ετήσιο Συνέδριο του ∆ικτύου ¨ENTERPRISE
EUROPE NETWORK¨, που πραγματοποιήθηκε στην
Πάφο από τις 22-24 Οκτωβρίου 2012, αντηλλάγησαν
απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο Επιμελητηρίων και συζητήθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος όπως η από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και η από κοινού
διοργάνωση εκδηλώσεων για ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας των μελών των δύο φορέων.

Στην φωτογραφία
διακρίνονται από αριστερά
η Διευθύντρια του
Επιμελητηρίου Καβάλας κα
Σούζη Μαυρομάτη,
ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου
κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης,
ο Γενικός Γραμματέας του
Επιμελητηρίου Καβαλάς
κ. Παναγιώτης Αγγελίδης,
ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου
κ. Γιώργος Λεπτός και
ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων του ΕΒΕ Πάφου
κ. Χάρης Τσιολής

Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο του ENPI – MED JCCy 2012
Το ΕΒΕ Πάφου έλαβε μέρος σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που τελούσε
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και που διοργανώθηκε από το
ENPI CBC Med και το ΤN Med, με
θέμα «Έμφαση στην περιοχή της
Μεσογείου – Ενώνουμε τις ∆υνάμεις μας για το Μέλλον» (Spotlight
on the Mediterranean Area –
Uniting our Efforts for the Future)
στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2012 στην
Λευκωσία.
Στο συνέδριο αναφέρθηκαν οι
προσπάθειες που γίνονται για την
ένωση των χωρών της Μεσογείου
με οφέλη σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και οι τομείς
ενδιαφέροντος του ENPI και Med
για την επόμενη προγραμματική
περίοδο 2014 – 2020 με κύριους

πυλώνες την οικολογία, την ενέργεια, την αειφόρο ανάπτυξη, την
καινοτομία, την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και την μείωση
της ανεργίας.
Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ENPI
και Med προάγουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εγκαθίδρυση σχέσεων και τη δημιουργία
συνεργειών μεταξύ των λαών της
Μεσογείου με απώτερο στόχο τη

δημιουργία μιας Μεσογειακής Περιφέρειας.
Στο συνέδριο πήραν μέρος εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών
από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου που έχουν συμμετάσχοι σε
προγράμματα ENPI CBC Med και TN
Med. Το Επιμελητήριο Πάφου εκπροσώπησε ο κ. Μάκης Τσιάτσιος,
Υπεύθυνος ∆ημοσίων Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
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Η Υπουργός Εσωτερικών στο Επιμελητήριο Πάφου
Σε συνάντηση που είχε στις 12/11/2012 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου
με την Υπουργό Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου εξετάστηκαν θέματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και αφορούν την ανάπτυξη
της Επαρχίας Πάφου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κ. Γιώργος Λεπτός αναφέρθηκε
μεταξύ των άλλων στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Επαρχία Πάφου και ο Επιχειρηματικός κόσμος από την οικονομική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση της αδειοδότησης και κατασκευής των μεγάλων και εμπλουτιστικών έργων
ανάπτυξης του Ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποτελούν μονόδρομο για την αντιμετώπιση της κρίσης και
την δημιουργία συνθηκών για βελτίωση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Ζήτησε δε όπως στον γενικότερο σχεδιασμό του
Κράτους, για την διαχείριση του φυσικού αερίου/ υδρογονανθράκων, συμπεριληφθεί και η Πάφος, ώστε να προκύψουν άμεσα οφέλη και για την επαρχία. Ζήτησε ακόμη την επίσπευση του
ρυθμού έκδοσης βίζας εισόδου επισκεπτών από την Κίνα.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επίσπευσης της προώθησης των πιο κάτω έργων υποδομής και ανάπτυξης:
• ∆ρόμοι Αεροδρομίου – Μαρίνας, Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς,
Τάφοι των Βασιλέων, ∆υτικός Παρακαμπτήριος.
• Ανακατασκευή και εξωραϊσμός του εμπορικού κέντρου της πόλης της Πάφου.
• Κατασκευή της Βιομηχανικής υποδομής στις Βιομηχανικές ζώνες Αγίας Βαρβάρας.
Η Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στα προβλήματα της Κυπριακής οικονομίας, τα οποία έχουν περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα του κράτους να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά έργα που
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μικρά
Στις 23 Νοεμβρίου η Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Πάφου

είχε προγραμματίσει και αναφέρθηκε στο στάδιο που βρίσκονται
τα πιο κάτω έργα:
• Ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς επανασχεδιάζεται για
να περιοριστεί το κόστος του
• Ο δρόμος Τάφοι των Βασιλέων θα αρχίσει το 2013.
• Η καθυστέρηση των εργασιών για την ανακατασκευή και
τον εξωραϊσμό του εμπορικού κέντρου της πόλης δεν
οφείλεται αποκλειστικά στο κράτος και γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με στόχο να αρχίσουν οι εργασίες το ταχύτερο
δυνατόν.
Ανέφερε επίσης πως καταβάλλονται προσπάθειες επίσπευσης
της διαδικασίας έκδοσης βίζας σε Κινέζους υπηκόους.
Για το θέμα της πολεοδομικής αμνηστίας, ανέφερε πως δεν αξιοποιήθηκε όσο αναμενόταν και γι’ αυτό δόθηκε παράταση.
Τέλος η Υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση της για το έργο που
επιτελεί το Επιμελητήριο και έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα εξετάσει άμεσα όλα τα θέματα/ προβλήματα που ετέθησαν.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ∆.Σ
ανακοινώνουν ότι η Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου
2012, και ώρα 18.45 στο Ξενοδοχείο
Annabelle στην Πάφο.
Στην συνέλευση θα παραστούν
και θα απευθύνουν χαιρετισμό:
• Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κος Νεοκλής
Συλικίωτης
• Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου Κ.Ο.Τ, κος Αλέκος Ορουντιώτης
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Πάφου, κος
Γιώργος Μ. Λεπτός θα παρουσιάσει
το έργο, τις θέσεις και τους στόχους
της εταιρείας.

Ο πρέσβης της Κίνας στο Επιμελητήριο Πάφου
Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου πραγματοποίησε την στις 4
Οκτωβρίου ο νέος Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, κ. Liu
Xinsheng, ο οποίος είχε συνάντηση στο ΕΒΕΠ με αντιπροσωπεία του ∆Σ του Επιμελητηρίου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός, παρουσίασε το φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου
και των μελών του, τα διάφορα έργα υποδομής και ανάπτυξης που προωθούνται στην Επαρχία Πάφου ως και
τα δεδομένα και προοπτικές της Επαρχίας. Ενημέρωσε
επίσης τον κ. Πρέσβη για την επιτυχή κατάκτηση από τη
Πάφο του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017.
Αναφέρθηκε δε στις πολύ καλές πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και στις δυνατότητες ουσιαστικής
περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών συναλλαγών τονίζοντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
επαρχίας. Υπογράμμισε επίσης πως η Πάφος μπορεί να
προσφέρει στην Κινέζικη αγορά όχι μόνο ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν και ανεπτυγμένο τομέα ανάπτυξης

γης αλλά επίσης και ένα ελκυστικό περιβάλλον επενδύσεων με ολοκληρωμένο εύρος παροχής υπηρεσιών,
προσθέτοντας πως θα μπορούσε να γίνει η βάση Κινέζικων εταιρειών για την επέκταση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ζήτησε

όπως προωθηθεί η δυνατότητα απευθείας αεροπορικής
σύνδεσης της Κύπρου με την Κίνα αξιοποιώντας και τα
παρεχόμενα κίνητρα.
O Πρέσβης της Κίνας αφού αναφέρθηκε στην πολύ
καλή συνεργασία Κίνας – Κύπρου, ευχαρίστησε τους
Κύπριους επιχειρηματίες για τη τόσο καλή εμπορική συνεργασία με την χώρα του, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε και στις οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Κίνα αλλά
και στην επιθυμία των Κινέζων για διεθνή επέκταση των
δραστηριοτήτων τους, όπως πχ στη Κύπρο όπου ήδη
έχει ξεκινήσει η ζήτηση για αγορά κατοικίας. Εξέφρασε δε τη θέληση του, όπως σε συντονισμό με το Ε.Β.Ε.Π
και τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμβάλει στην ενίσχυση
των διμερών οικονομικών σχέσεων, στη προσπάθεια
αύξησης των εξαγωγών Κυπριακών προϊόντων στη Κίνα, προώθησης του τομέα υπηρεσιών, ανάπτυξης του
τουρισμού και στη διευθέτηση απευθείας αεροπορικής
σύνδεσης.

Πάφος ανερχόμενος τουριστικός προορισμός για αναρριχητές Σεμινάριο: «Λογιστική
Ετοιμάστηκε προωθητικό υλικό
για διευθυντές»

Σάρκα και οστά παίρνει η απόφαση για να καταστεί η Πάφος προορισμός για αναρριχητές.
Σε μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου(Ε.Τ.Α.Π) σε συνεργασία με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Ορειβασίας , Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού και με την στήριξη του
Κ.Ο.Τ ήδη έχει ετοιμαστεί προωθητικό υλικό για
ανάδειξη του αθλήματος και της Πάφου ως προορισμό για αναρριχητές.
Στην Επαρχία Πάφου προσφέρονται σήμερα
τρεις μοναδικές περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και υποδομή για ντόπιους και ξένους αναρριχητές
ενώ η φυσική ομορφιά, η εύκολη πρόσβαση αλλά και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες προδιαγράφουν την επιτυχία της Πάφου για να καταστεί ψηλά
στις προτιμήσεις των επισκεπτών της μορφής αυτής
του τουρισμού.
Εκτός από την ετοιμασία του προωθητικού υλικού, η ΕΤΑΠ μεταξύ άλλων έχει ήδη αποταθεί σε διάφορους εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες

της Κύπρου και Εξωτερικού, απέστειλε πληροφορίες στα γραφεία Κ.Ο.Τ εξωτερικού και άλλους ενδιαφερόμενους ενώ παράλληλα εξετάζει και άλλους
τρόπους προβολής της Πάφου ως προορισμό για
αναρριχητές.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και η Κυπριακή
Ομοσπονδία Ορειβασίας , Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού εργάζονται σε σωρεία
άλλων δράσεων όπως, την μελέτη για εξεύρεση και
άλλων πεδίων(χώρων) αναρρίχησης και άλλων τρόπων αναρρίχησης όπως το Via Ferrata (εξειδικευμένες υποδομές αναρρίχησης), την εξεύρεση πόρων
για ετοιμασία διάφορων οδηγών αναρρίχησης για
τα υφιστάμενα πεδία, την ετοιμασία δειγμάτων ορθής σήμανσης βάσει διεθνών προτύπων, κ. α
Οι δύο φορείς επιβεβαιώνουν την κοινή, συνεχόμενη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για
ανάδειξη του αθλήματος και να καταστεί η ΠάφοςΚύπρος ένας ανταγωνιστικός προορισμός για αναρριχητές /ορειβάτες/ πεζοπόρους.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη
17/10/2012, σεμινάριο με θέμα «Λογιστική για ∆ιευθυντές» που διοργανώθηκε από το Ε.Β.Ε Πάφου. Το
πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου και το παρουσίασε ο κος Χρίστος
Ιωάννου, ειδικός εμπειρογνώμονας σε λογιστικά θέματα. ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης, ανέφερε πως στόχος του προγράμματος είναι η
ενίσχυση των γνώσεων ∆ιευθυντικών Στελεχών σε θέματα λογιστικής και η κατανόηση διαφόρων λογιστικών
εργαλείων. Επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για κατάρτιση και ενημέρωση
του επιχειρηματικού κόσμου, πιστεύοντας ότι έτσι βοηθά στην καλύτερη επίτευξη των επιχειρηματικών τους
στόχων. Τέλος ευχαρίστησε την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού για την τεράστια συμβολή της σε
θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης της οικονομίας.
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Με βάση νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

Μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές
Καλύτερη προστασία των επενδυτών και μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι οι δύο
κύριοι στόχοι της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το σχέδιο της οποίας τέθηκε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια την
Παρασκευή (οι ευρωβουλευτές ψήφισαν μόνο επί των
τροπολογιών). Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για όλες τις
επιχειρήσεις, καθώς και τις επενδύσεις σε όλα σχεδόν τα
χρηματοπιστωτικά μέσα, από τα ομόλογα μέχρι τα παράγωγα επί εμπορευμάτων. "Αυτός είναι ο πυρήνας της νομοθεσίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα: ρυθμίζουμε τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, και όχι μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως συνηθίζαμε να κάνουμε στο
παρελθόν. Όλοι οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης πρέπει
να υπόκεινται σε κανόνες, και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε την κατηγορία των οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης. Θέλουμε, επίσης, να έχουμε
σαφείς κανόνες για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας,
προκειμένου να περιοριστεί η κερδοσκοπία χωρίς να
πληγεί η πραγματική οικονομία. ∆εν υπάρχει καμία χρηματοπιστωτική αγορά χωρίς ρίσκο, αλλά όπου υπάρχει
διαπραγμάτευση και εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αυτή θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ρυθμιζόμενων
αγορών και να συνδέεται με την πραγματική οικονομία",
δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Markus Ferber (ΕΛΚ, Γερμανία)
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 25 Οκτωβρίου. Η νέα νομοθεσία θα
απαιτεί από τις εταιρίες επενδύσεων να ενεργούν δίκαια,
με εντιμότητα και με γνώμονα το συμφέρον των πελατών
τους κατά το σχεδιασμό και την πώληση επενδυτικών προϊόντων ή δομημένων καταθέσεων σε επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι
το προϊόν της "ανταποκρίνεται στις ανάγκες προσδιορισμένης αγοράς στόχου στο πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας πελατών". Οι εταιρίες που πωλούν επενδυτικά προϊόντα
θα πρέπει ακόμη να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι πωλήσεων και τα εσωτερικά συστήματα επιβράβευσης ή αντιπαροχών που δίδονται στο προσωπικό τους δεν παρέχουν
κίνητρα για την εμπορία ή τη διανομή του επενδυτικού
προϊόντος εκτός της ομάδας-στόχου, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει συγκρούσεις μεταξύ των συμφερό-

ντων τους και των συμφερόντων των πελατών τους.
∆ιαφανείς κανόνες για τις συναλλαγές
Όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές μηχανισμών διαπραγμάτευσης θα πρέπει να θεσπίζουν
διαφανείς κανόνες και διαδικασίες δίκαιης και ομαλής διαπραγμάτευσης και να καθορίζουν αντικειμενικά κριτήρια
για την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών, καθώς και
κριτήρια προσδιορισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων,
η διαπραγμάτευση των οποίων επιτρέπεται στα πλαίσια
των συστημάτων τους. Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
δυσλειτουργιών στα συστήματά τους. Οι ευρωβουλευτές
αποφάσισαν ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι οργανωμένοι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης (ΟΜ∆) για τα μη μετοχικά προϊόντα (παράγωγα ή ομόλογα), προκειμένου να
τεθούν υπό τους νέους κανόνες.
Περιορισμοί στις συναλλαγές
υψηλής συχνότητας
Οι ευρωβουλευτές πρότειναν επίσης την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας,
στις οποίες οι υπολογιστές πραγματοποιούν εκατομμύρια
συναλλαγές (εντολές) ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστη έως
καμία ανθρώπινη παρέμβαση και υπερψήφισαν ρυθμίσεις
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι "όλες οι εντολές που εισάγονται στο σύστημα από μέλος ή συμμετέχοντα ισχύουν

για διάστημα τουλάχιστον 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να διαφοροποιηθούν". Όλες οι επιχειρήσεις και
οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
τα συστήματα συναλλαγών είναι ευέλικτα και έχουν δοκιμαστεί σωστά για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών
εντολών ή των πιέσεων της αγοράς και ότι χρησιμοποιούνται μηχανισμοί διακοπής σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης για την προσωρινή διακοπή των συναλλαγών
σε περίπτωση αιφνίδιων μη αναμενόμενων μεταβολών
των τιμών.
Κερδοσκοπία στην αγορά εμπορευμάτων
Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν τροπολογίες για τη ρύθμιση
των συναλλαγών επί εμπορευμάτων (βασικών προϊόντων)
από το χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς η κερδοσκοπία
στις συναλλαγές αυτές έχει κατηγορηθεί ευρέως για την
αστάθεια στις τιμές τροφίμων και ενέργειας. Οι τροπολογίες αυτές προβλέπουν τη θέσπιση ορίων στο ποσό των
συμβάσεων ή των θέσεων που κάθε μέλος ή συμμετέχων
στην αγορά μπορεί να εισαγάγει ή να κατέχει στη διάρκεια
μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου καθώς και την εισαγωγή απαιτήσεων για τη διαφάνεια των συναλλαγών.
Ιστορικό
Η προτεινόμενη επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας
και του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα χρηματοπιστωτικά μέσα καλύπτει τα επενδυτικά προϊόντα, τους φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τις ρυθμιζόμενες αγορές,
τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜ∆)
και τους οργανωμένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΟΜ∆). Οι ενιαίοι κανόνες για τις συναλλαγές θα καλύπτουν όλα σχεδόν τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία
εισάγονται προς διαπραγμάτευση στις οργανωμένες αγορές, τους ΠΜ∆ ή τους ΟΜ∆ (ομόλογα, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, παράγωγα).
Επόμενα βήματα
Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ε.Κ. στις 25-26 Οκτωβρίου κάλυψε μόνο τις τροπολογίες και αποτελεί ουσιαστικά τη θέση του ΕΚ και δίνει την εντολή στον εισηγητή
του ενόψει της έναρξης των τριμερών διαπραγματεύσεων
μεταξύ ΕΚ, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συντονισμός των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών: Πολιτική ευθύνη και λογοδοσία

Ο συντονισμός, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών
δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών πρέπει
να γίνει πιο δημοκρατικός, με τη συμμετοχή περισσότερων εμπλεκομένων, υποστήριξε το ΕΚ σε γνωμοδότηση που υιοθέτησε την Παρασκευή για την
αξιολόγηση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μέσα στο 2012. Η γνωμοδότηση καλεί επίσης
τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στον εν λόγω συντονισμό και ζητά από την
Επιτροπή να ελέγξει ότι οι χώρες εφαρμόζουν τις συστάσεις της.
Το ψήφισμα του εισηγητή Jean-Paul Gauzès (ΕΛΚ, Γαλλία) προβαίνει σε απολογισμό των διαφόρων προτάσεων για συντονισμό των οικονομικών πολιτικών οι
οποίες συμφωνήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα
πλαίσια του "ευρωπαϊκού εξαμήνου", και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στην πράξη από το κάθε κράτος
μέλος.

ενεργά στον επόμενο κύκλο του εξαμήνου και ιδίως
στα αρχικά στάδια. Στο κείμενο γνωμοδότησης του ΕΚ,
σημειώνεται ότι σε πολλά κράτη μέλη τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι ή η κοινωνία των πολιτών δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του ευρωπαϊκού
εξαμήνου και για αυτόν το λόγο καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διορθώσει αυτό μέσα στο επόμενο
έτος. Τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα πρέπει
να προσαρμόσουν τις εσωτερικές διαδικασίες τους
έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στη
συζήτηση επί των φορολογικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων της χώρας τους προτού αυτά υποβληθούν στην ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενότερα την εφαρμογή των συστάσεων
από τα κράτη μέλη, ενώ καλούν το Συμβούλιο να εξηγήσει γιατί προβαίνει σε τροποποιήσεις των συστάσεων αυτών για συγκεκριμένες χώρες.

Λιγότερη γραφειοκρατία,
μεγαλύτερη νομιμοποίηση
Οι συμφωνίες που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού εξαμήνου αποδείχθηκαν υπερβολικά
πολύπλοκες, αναφέρει το ψήφισμα, προσθέτοντας ότι
η υπονομεύθηκε η νομιμότητά τους. Το κείμενο ζητά
να υπάρξει μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πιο

Ανάπτυξη και έλεγχος των δαπανών
Η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, αναφέρει το ψήφισμα. Οι περικοπές δαπανών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
παραμένουν σημαντικές και οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για ανάπτυξη θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στα μέτρα συντονισμού, όπως
συμβαίνει με τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυ-

γής. Στο εγκριθέν κείμενο υπογραμμίζεται ακόμη η
ανάγκη να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι πολιτικές για
την απασχόληση μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή
στις αρνητικές δευτερογενείς επιδράσεις που οι εθνικές οικονομικές πολιτικές μπορούν να έχουν σε άλλες
χώρες, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, προθέτοντας
ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην
Επιτροπή να αναλάβει περισσότερες δράσεις στον τομέα αυτόν. Στο κείμενο υπογραμμίζεται, τέλος, ότι θα
πρέπει να αναγνωρισθεί με σαφήνεια, στη διαδικασία
του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ο ρόλος του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού, o οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των δημοσίων δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στα πλαίσια του συμφώνου για
την ανάπτυξη και την απασχόληση και να μην προχωρήσουν με τις περικοπές που προτείνουν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2013.
Το μη νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 430 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 8 αποχές.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙ∆ΟΥ
Tel:(+357) 22 870500
Mobile:(+357) 99 697500
Tel:(+33-3) 881 64217 (Στρασβούργο)
Email: alexandra.attalides@europarl.europa.eu
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Πράξη για την ενιαία αγορά II: Δώδεκα δράσεις
προτεραιότητας για μια νέα ανάπτυξη
Εφέτος είναι η 20ή επέτειος εγκαθίδρυσης
της ενιαίας αγοράς. Έχουν επιτευχθεί πολλά.
Για τους ευρωπαίους καταναλωτές, η εσωτερική αγορά σημαίνει περισσότερες δυνατότητες επιλογής σε χαμηλότερες τιμές. Η
Ενιαία Αγορά έδωσε τη δυνατότητα στους
πολίτες να ταξιδεύουν ελεύθερα, να εγκαθίστανται και να εργάζονται όπου επιθυμούν. Έχει δώσει την ευκαιρία στους νέους
να σπουδάσουν στο εξωτερικό – πάνω από
2,5 εκατομμύρια σπουδαστές έχουν δράξει
την ευκαιρία αυτή την τελευταία 25ετία. Χάρη στην ενιαία αγορά, 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν πρόσβαση σε 500
εκατομμύρια καταναλωτές και έχουν πραγματοποιηθεί ξένες επενδύσεις. Το μήνυμα
είναι σαφές, οι αποδείξεις απτές: μια ισχυρή, βαθιά και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά
οδηγεί σε ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν
από 20 χρόνια.
Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και βρίσκεται στο
επίκεντρο του ευρωπαϊκού προγράμματος
ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την Πράξη για την ενιαία αγορά II, στην οποία διατυπώνονται δώδεκα
βασικές δράσεις που πρέπει να εγκριθούν
γρήγορα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αυτές οι δράσεις επικεντρώνονται σε τέσσερις
κύριες κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη:
α) ολοκληρωμένα δίκτυα, β) διασυνοριακή
κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, γ) ψηφιακή οικονομία και δ) δράσεις
που ενισχύουν τη συνοχή και τα οφέλη για
τους καταναλωτές.
Γενικό πλαίσιο
Η πράξη για την ενιαία αγορά II περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
∆ίκτυα μεταφορών και ενέργειας: αποδοτικά και πλήρως ολοκληρωμένα δίκτυα
μεταφορών και ενέργειας αποτελούν τη
σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς. Οι
ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ταμείο
Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει
να συνοδεύονται από σταθερή προσήλωση στον ανταγωνισμό, στην επιλογή και τις
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ.
Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, η
Πράξη για την ενιαία αγορά II περιλαμβάνει:

i) δράση για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των εσωτερικών σιδηροδρομικών
μεταφορών επιβατών εντός της ΕΕ
ii) βελτίωση μιας ενιαίας αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές
iii) μέτρα για την επίσπευση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
iv) δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον
τομέα της ενέργειας.
Κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων: η ελεύθερη κυκλοφορία διαμέσου
των συνόρων αποτελεί την κατεξοχήν βάση
της ενιαίας αγοράς και ένα από τα θεμέλια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά και νομικά εμπόδια στην κινητικότητα των πολιτών,
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Κατά
συνέπεια, με την Πράξη για την ενιαία αγορά II, η Επιτροπή προτείνει:
i) την ανάπτυξη της πύλης EURES ώστε
να αποτελεί ένα εργαλείο διασυνορια-

κής τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και
πρόσληψης
ii) τη θέσπιση διατάξεων για την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και
μακροπρόθεσμα σχέδια
iii) τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών
αφερεγγυότητας, ξεκινώντας με τις διασυνοριακές περιπτώσεις, και συμβολή
στο ρυθμιστικό περιβάλλον, ώστε να δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία στους πτωχεύοντες επιχειρηματίες.
Η ψηφιακή οικονομία: με την οικονομική
της βαρύτητα και τις σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες, για παράδειγμα όσον αφορά
την παραγωγικότητα και την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, η επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία είναι μια ευκαιρία που δεν
πρέπει να χαθεί. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο
του έργου της για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέχρι το 2015, προτείνει:
i) τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορί-

ου στην ΕΕ, μέσω της ευκολότερης, πιο
αξιόπιστης και ανταγωνιστικότερης χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών
ii) την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας έλλειψης επενδύσεων στην ευρυζωνική
σύνδεση υψηλής ταχύτητας, δηλαδή το
κόστος έργων τεχνικής υποδομής
iii) την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων – που αποδεδειγμένα οδηγεί σε
εξοικονόμηση χρήματος.
Κοινωνική επιχειρηματικότητα, συνοχή
και εμπιστοσύνη των καταναλωτών: η επιτυχία της ενιαίας αγοράς είναι επίσης αποτέλεσμα της οικονομικής και της κοινωνικής
συμμετοχής στην οποία μπορεί να οδηγήσει.
Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα και όλοι οι πολίτες, σε όλες τις χώρες της
ΕΕ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η
ενιαία αγορά. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει την επιδίωξη αυτού του στόχου με τη
χρήση συγκεκριμένων εργαλείων της εσωτερικής αγοράς , μεταξύ άλλων:
i) βελτίωση των κανόνων για την ασφάλεια
των προϊόντων και πραγματική επιβολή τους
ii) μέτρα για τη διασφάλιση της ευρείας πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
διαφανείς και συγκρίσιμες προμήθειες
και έξοδα και ευκολότερη αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
• Συζήτηση στο Google με απευθείας σύνδεση με θέμα την ενιαία αγορά, στις 10
Οκτωβρίου
• Εβδομάδα για την Ενιαία αγορά , 15-20
Οκτωβρίου 20121
• Η Επιτροπή θα παρουσιάσει όλες τις βασικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με
την Πράξη για την ενιαία αγορά II έως
την άνοιξη του 2013 και τις μη νομοθετικές, μέχρι τα τέλη του 2013.
• ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν κατά
προτεραιότητα τις νομοθετικές προτάσεις μέχρι την άνοιξη του 2014.
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO/12/734
Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/internal_
market/smact/index_en.htm
Contacts :
Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ)
Πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ), κατά την οποία παρευρέθησαν
αρκετά μέλη.
Ο Πρόεδρος κ. Άδωνις Μυλωνάς στον απολογισμό του,
ανάμεσα στ’ άλλα αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για προώθηση της πρότασης Νόμου για νομική
κατοχύρωση του επαγγέλματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, καθώς και το καυτό θέμα των παρανόμων φροντιστηρίων τα οποία τα τελευταία χρόνια

όλον και αυξάνονται.
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου το οποίο καταρτίσθηκε σε
Σώμα ως ακολούθως:
Γιώργος Γαβριήλ
Πρόεδρος
Λία Λεβέντη
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γιάννης Λαούρης
Αντιπρόεδρος
Κωνστατίνος Κασάπης
Οργ. Γραμματέας
βοηθός Γραμματέας
Μιχάλης Πιτυρής
Κωνσταντίνος Καρεκλάς
βοηθός Γραμματέας

Αντώνης Αντωνίου
ταμίας
Σάββας Σαρρής
βοηθός ταμίας
Ξένιος Κορνηλίου εκπρόσ. σε ∆ιεθνείς Οργανισμούς
Μαρία Σάββα
εκπρόσ. σε ∆ιεθνείς Οργανισμούς
Eλενα Καρπέττα
εκπρόσ. σε ∆ιεθνείς Οργανισμούς
Κωνσταντίνος Κουππάρης
Μέλος
‘Ελενα Αντωνίου
Μέλος
Μανώλη Τάκης
Επίτιμος Πρόεδρος
Μάριος Χαραλάμπους
Επίτιμος Πρόεδρος
Άδωνις Μυλωνάς
Επίτιμος πρόεδρος

