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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης

Αγαπητά μέλη,

Η φετινή ετήσια έκθεση μας κυκλοφορεί μέσα στις ιδιάζου-
σες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και οι επιπτώ-
σεις της πάνω στην οικονομία.

Όπως όλοι γνωρίζετε, από τις αρχές του 2020 έχουν ανα-
τραπεί σχεδόν τα πάντα και η οικονομία ξέφυγε από την 
κανονικότητα.

Σε μια περίοδο, όπου όλα έδειχναν ότι το 2020 θα είχα-
με σημαντική ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση σ΄ όλους 
σχεδόν τους οικονομικούς δείκτες, ήρθε η πανδημία και 
δημιούργησε νέα αρνητικά δεδομένα.

Το δίμηνο lockdown στις αρχές του χρόνου και η συνεχιζό-
μενη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας, κρατούν 
την οικονομία όμηρο των υγειονομικών πρωτοκόλλων και 
των άλλων ρυθμίσεων που στόχο έχουν τον έλεγχο του ιού.

Ζωτικοί τομείς, όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, οι 
ξένες επενδύσεις και γενικά η επιχειρηματικότητα βρέθη-
καν στη δίνη μιας νέας αρνητικής πραγματικότητας. Οι ζη-
μιές στην οικονομία ανέρχονται σε πολλά δισ. ευρώ, ενώ 
τα δημοσιονομικά, λόγω της ορθής στήριξης του κράτους 
προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, άρχισαν να 
προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες. Ενδεικτικά αναφέρω τη 
διόγκωση του δημόσιου χρέους που για πρώτη φορά στην 
ιστορία της Κύπρου, πλησιάζει στο 120% του ΑΕΠ! Εκτρο-

πή, όμως, εμφανίζει και το δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ 
οι προβλέψεις για το μέγεθος της ύφεσης ανέρχονται στο 
7%. Η ανεργία, αν και ακόμη να δείξει τις τάσεις της επακρι-
βώς, φαίνεται ότι θα διογκωθεί. Προβληματισμός υπάρχει 
και από το ενδεχόμενο αύξησης των μη εξυπηρετουμένων 
δανείων.

Η εικόνα, λοιπόν, είναι ζοφερή και θα πρέπει όλοι, πολιτικό 
σύστημα, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να συνεργαστούμε 
στενά για να εξέλθουμε όσο το δυνατό λιγότερο αλώβητοι 
από τις νέες συμπληγάδες.

Το ΚΕΒΕ από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε στην Κύ-
προ η πανδημία κινητοποιήθηκε έντονα και κατέθεσε ειση-
γήσεις και προτάσεις για μέτρα προστασίας των επιχειρή-
σεων. Η εμπλοκή και συμμετοχή μας στα Ειδικά Σχέδια που 
εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας ήταν πολύ μεγάλη. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τις πολλές ανάγκες των επιχειρήσεων μας 
προτείναμε τρόπους στήριξης τους. Παράλληλα, πιέσαμε 
την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να εγκύψουν με 
σοβαρότητα πάνω στα προβλήματα ρευστότητας των επι-
χειρήσεων και γενικότερα της αγοράς.

Κατά γενική ομολογία, τόσο η υγειονομική, όσο και η οι-
κονομική διαχείριση που έγινε μέχρι τώρα απέδωσαν. Τα 
κρούσματα από τον ιό στην Κύπρο είναι σχετικά περιορι-
σμένα και υπό έλεγχο, ενώ η οικονομία επιδεικνύει αντο-
χές. Τώρα, βρισκόμαστε σ΄ ένα κομβικό σημείο, όπου θα 
πρέπει να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας.

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει 
τη στοχευμένη στήριξη της προς τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους, ειδικά στους τομείς που πλήττονται καίρια 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Παράλληλα, όμως επιβάλλεται να προωθηθούν και οι άλ-
λες εκκρεμότητες της οικονομίας, ώστε να βελτιωθεί το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και να τονωθεί το οικονομικό 
κλίμα. 

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ ζητά:
• Στήριξη των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας που 

μπορούν να δώσουν άμεσες ανάσες στην οικονομία, 
π.χ. τουρισμός, ακίνητα, κλπ.

• Άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια 
υπηρεσία, τη δικαιοσύνη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
στους ημικρατικούς οργανισμούς κ.α., ώστε να εκσυγ-
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χρονιστούν οι δομές τους.
• Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κρά-

τους και της οικονομίας και μεγαλύτερη αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας.

• Περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων και βελτίωση του Επενδυτικού Προ-
γράμματος, ώστε να καταστεί αξιόπιστο εντός και εκτός 
Κύπρου.

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τομέων της οικονο-
μίας, όπως είναι η ενέργεια, η έρευνα, η καινοτομία, η 
ιδιωτική ιατρική και εκπαίδευση κ.α.

• Μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των νεοφειών επιχει-
ρήσεων, της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότη-
τας.

• Χορήγηση περισσότερων κινήτρων στις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις για αύξηση των εξαγωγών.

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά και ευρύτερα τα θέματα 
του κράτους, το ΚΕΒΕ ζητά:
• Συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, 

ώστε τα έξοδα να μην υπερβαίνουν τα έσοδα, με στόχο 
να συνεχίσουν οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί.

• Απλοποίηση των διαδικασιών των κρατικών υπηρεσιών 
για να περιοριστεί η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις 
διαδικασίες που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τα νέα 
επιχειρηματικά ανοίγματα.

• Ορθολογιστική και αυστηρά εποπτευόμενη διαχείριση 
του ΓεΣΥ ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές 
αποκλίσεις από τα έξοδα του, οι οποίες και ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη συνεισφορά των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων.

 Τονίζουμε την ορθολογιστική διαχείριση επίσης, διότι 
είμαστε εναντίον της δημιουργίας κλειστών επαγγελμά-
των και μονοπωλίων τα οποία δεν επιτρέπουν τη δημι-
ουργία υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα της υγείας.

Πέραν όλων των πιο πάνω, το ΚΕΒΕ συνέχισε την έντονη 
δράση του και στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τον 
επιχειρηματικό κόσμο. Κατά το διάστημα που πέρασε είχα-
με συχνές επαφές με Υπουργούς, τη Βουλή, την Κεντρική 
Τράπεζα, ξένους πρέσβης και άλλους για προώθηση της 
επιχειρηματικότητας.

Στο εσωτερικό του ΚΕΒΕ διευρύναμε τη χρήση της ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας με τα μέλη μας για καλύτερη εξυπηρέ-
τηση τους και οργανώσαμε αρκετά διαδικτυακά συνέδρια 
για θέματα αιχμής για τα μέλη μας. Λόγω των προβλημά-
των της πανδημίας, έντονες ήταν και οι δημόσιες παρεμ-
βάσεις μας για ενημέρωση τόσο της κοινής γνώμης όσο και 
των μελών μας για τις θέσεις μας.

Αγαπητά μέλη,

Το ΚΕΒΕ αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζετε. Γι΄ αυτό, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για περιορισμό των προβλημάτων σας.

Βρισκόμαστε σε μια ιδιάζουσα περίοδο, όπου τα περισσό-
τερα εξαρτούνται από την υγειονομική εξέλιξη της πανδη-
μίας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι παρακολουθούμε από κοντά όλες 
τις εξελίξεις και προβαίνουμε σ΄ όλα τα απαραίτητα δια-
βήματα. Σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και τους 
άλλους συναρμόδιους φορείς, πιστεύουμε ότι θα μπορέ-
σουμε να αντεπεξέλθουμε κι΄ απ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυ-
ρία. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σωστές κινήσεις, 
θεωρούμε ότι αφ΄ ενός θα περιορίσουμε τις επιπτώσεις 
και αφ΄ ετέρου να διατηρήσουμε «ζωντανές» τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της οικονομίας.

Σας ζητώ να μείνετε κοντά στο ΚΕΒΕ και μαζί να δώσουμε 
και αυτή τη νέα μάχη. Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί γνωρίζουμε 
το πείσμα και το δυναμισμό του επιχειρηματικού κόσμου 
μας. Ξέρουμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες μας. Είμα-
στε, σίγουροι ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη για όλους.

Τελειώνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΚΕΒΕ για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που 
έχουμε και ειδικά κάτω απ΄ αυτές τις παράξενες και δύ-
σκολες συνθήκες. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Δι-
οικητικά συμβούλια των Τοπικών Επιμελητηρίων, τα Συμ-
βούλια των Επαγγελματικών και Διακρατικών Συνδέσμων, 
το Γενικό και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ,, 
φίλους Μάριο Τσιακκή και Λεωνίδα Πασχαλίδη, αντίστοι-
χα, τους διευθυντές, τα στελέχη, το προσωπικό και τους 
εξωτερικούς μας συνεργάτες για τη σημαντική προσφορά 
τους στον Επιμελητηριακό θεσμό.

Σας ευχαριστώ πολύ
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Στιγμιότυπα από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλο Ε. Αγκαστινιώτη στο βήμα



Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

8

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
2019- 2020

Πρόεδρος:
................................................... Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης

Τέως Πρόεδρος:
.............................................................................. Φειδίας Πηλείδης

Αντιπρόεδροι: 
.........................................................................Όθωνας Θεοδούλου
.................................................................................Ντίνος Μιτσίδης
...........................................................................Γιώργος Δημητρίου
..................................................................................Γιώργος Λεπτός
........................................................................ Γιώργος Μαυρουδής

Επίτιμοι Πρόεδροι:
...............................................................................Φάνος Επιφανίου
...........................................................................Βασίλης Γ. Ρολόγης
....................................................................Μάνθος Μαυρομμάτης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας:
..................................................................... Στέλιος Αναστασιάδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού:
..................................................................... Κώστας Γαλαταριώτης

Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:
...............................................................Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας:
..............................................................................Σταύρος Σταύρου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου:
......................................................................Ανδρέας Δημητριάδης

Γενικός Γραμματέας :
................................................................................Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας :
....................................................................Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
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Το προεδρείο της περσινής Γενικής Συνέλευσης και κάτω στιγμιότυπο από το κλειστό μέρος της Συνέλευσης 
για τα μέλη του ΚΕΒΕ
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..................................................................................Γιώργος Λεπτός
........................................................................ Γιώργος Μαυρουδής

Επίτιμοι Πρόεδροι:
...............................................................................Φάνος Επιφανίου
...........................................................................Βασίλης Γ. Ρολόγης
....................................................................Μάνθος Μαυρομμάτης

Γενικός Γραμματέας:
................................................................................Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:
....................................................................Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Μέλη Λευκωσίας:
..................................................................... Στέλιος Αναστασιάδης
.............................................................................Ευγένιος Ευγενίου
..................................................................................Κώστας Ζορπάς
........................................................................... Θεόδωρος Κρίγγου
......................................................................................Μάριος Λένας
........................................................... Παναγιώτης Παπαφιλίππου
........................................................................................Έλενα Τάνου 
............................................................................ Ιάκωβος Φωτιάδης
...................................................................... Χρίστης Χριστοφόρου

Μέλη Λεμεσού:
..................................................................... Κώστας Γαλαταριώτης
............................................................................. Λιάκος Θεοδώρου
............................................................................ Κικούλλα Κότσαπα
..............................................................................Ήρως Μιλτιάδους
.............................................................................. Γιάννης Μισιρλής
.......................................................................Ανδρέας Τσουλόφτας

Μέλη Αμμοχώστου:
..............................................................  Αυγουστίνος Παπαθωμάς
............................................................. Χριστάκης Παπαβασιλείου
......................................................................Κυριάκος Σοφοκλέους
................................................................................. Κίκης Βασιλείου

Μέλη Λάρνακας:
..............................................................................Σταύρος Σταύρου
........................................................................ Ζήνωνας Αποστόλου
.....................................................................................Λουκάς Λουκά
......................................................................... Ευάγγελος Μούσκος
........................................................................Λάζαρος Φοραδάρης 

Μέλη Πάφου:
......................................................................Ανδρέας Δημητριάδης
........................................................................ Παντελής Ευαγγέλου
.............................................................................Ζήνωνας Ζήνωνος
............................................................ Χαράλαμπος Παπαντωνίου
..........................................................................Στέφανος Στεφάνου

Αριστίνδην Μέλη:
...................................................................................Χάρης Λοϊζίδης
..................................................................................Θωμάς Καζάκος
....................................................................Μαίρη Παπαδοπούλου
................................................................................ Μιχάλης Μιχαήλ
.......................................................................Γιώργος Πολυκάρπου
............................................................................Κυριάκος Κόκκινος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ
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Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Πρόεδρος: 
Στέλιος Αναστασιάδης

Τέως Πρόεδρος:
Κώστας Γεωργαλλής
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης
Αντιπρόεδροι: 
Θεόδωρος Κρίγγου
Κώστας Ζορπάς
Ευγένιος Ευγενίου
Έλενα Τάνου
Μάριος Λένας
Επίτιμος Αντιπρόεδρος: 
Νίκος Λακούφης
Επίτιμος Γραμματέας: 
Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Επίτιμο Μέλος: 
Δημοσθένης Σεβέρης
Γραμματέας/Διευθυντής: 
Σωκράτης Ηρακλέους
Μέλη:
Δήμος Αναστασίου 
Γιάννος Αργυρού
Δήμος Δημοσθένους
Λύσανδρος Ιωάννου
 Μαρίνος Καλλής
 Άκης Κελεπέσιης
 Χάρης Μιχαήλ
 Λούκας Μπένφιλτ
 Νίκος Νουρής 
(παραιτήθηκε 2/12/19)

 Νικόλας Σιακόλας
 Χριστάκης Χαραλάμπους
 Χρίστης Χριστοφόρου
 Ιάκωβος Φωτιάδης

Aριστίνδην Μέλη: 
Γιώργος Μούντης
Βίκυ Νέμιτσα Ξήττα
Μιχάλης Σαρρής
Ιάκωβος Σταύρου
Μελίτα Ρολάνδη Στρατή
Παναγιώτης Φιλήμης
Μιχάλης Μουσιούττας

Πρόεδρος:
Κώστας Γαλαταριώτης

Τέως Πρόεδρος: 
Φιλόκυπρος Ανδρέου
Πρώην Πρόεδροι: 
Δημήτρης Σολομωνίδης
Τώνης Αντωνίου
Επίτιμοι Πρόεδροι: 
Τάκης Νέμιτσας   
Στάθης Παπαδάκης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Εύρος Στυλιανίδης
Γιαννάκης Χριστοδούλου
Αντιπρόεδροι: 
Ανδρέας Τσουλόφτας 
Χαράλαμπος Παττίχης
Ηλίας Νεοκλέους

Ανθή Θεοχάρους
Λιάκος Θεοδώρου
Ήρως Μιλτιάδους
Επίτιμος Γραμματέας: 
Κικούλα Κότσαπα
Γραμματέας/Διευθυντής: 
Χρήστος Αναστασιάδης
Μέλη:
Μιχάλης Βιράρτη
Βάσος Δημητριάδης
Τάσος Κουνούδης
Μιχάλης Λοϊζίδης 
Περικλής Μάρκαρης
Δημοσθένης Μαυρέλλης
Γιάννης Μισιρλής

Αντώνης Παπάς 
Χρύσης Πετούσης
Μαίρη Πρωτοπαπά
Άθως Τηλλυρής

Αριστίνδην Μέλη:
Θεόδοτος Ανθούσης
Ξάνθος Νέμιτσας
Μίλτος Παπαδόπουλος
Ηλίκκος Χαραλάμπους
Πανίκος Χ”Χαμπής
Παναγιώτης Χριστοδούλου

Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Τοπικών Επιμελητηρίων
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Πρόεδρος:
Σταύρος Σταύρου

Τέως Πρόεδρος: 
Όθωνας Θεοδούλου
Πρώην Πρόεδρος: 
Ντίνος Λευκαρίτης 
Επίτιμοι Πρόεδροι:  
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Νίκος Κοσμάς
Κίκης Κυριακίδης
Αντιπρόεδροι:   
Ευάγγελος Μούσκος
Ζήνωνας Αποστόλου
Νάκης Αντωνίου 
Λουκάς Λουκά
Τάσος Χριστοφόρου

Επίτιμος Γραμματέας:
Γιώργος Κατωδρίτης
Γραμματέας/Διευθυντής: 
Γιώργος Ψαράς
Μέλη:
Φλώρος Βωνιάτης 
Γιώργος Δημητρίου
Κώστας Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Θεόδωρος Ευθυμίου
Ηρακλής Ζαβός
Ανδρέας Λευκαρίτης
Δημήτρης Μισκουρίδης
Γιώργος Πέτρου
Βαλεντίνος Σωτηρίου

Σοφοκλής Φιλιαστίδης 
Γιώργος Χασάπης
Λάζαρος Χατζηφόραδος
Επίτιμα Μέλη:
Ανδρέας Γεωργιάδης
Μαρία Μηλιώτου
Στέφανος Στεφανή
Κωστάκης Τοφαρίδης

Αριστίνδην Μέλος:
Λένα Νικολάου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Πρόεδρος:
Ανδρέας Δημητριάδης

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Λεπτός
Πρώην Πρόεδροι: 
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης
Επίτιμος Πρόεδρος:
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος Παπαντωνίου 
Ζήνων Ζήνωνος
Σάββας Γεωργιάδης
Γιώργος Μάης
Στέφανος Στεφάνου

Επίτιμος Γραμματέας: 
Μιχάλης Μιχαήλ
Γραμματέας/Διευθυντής:
Μαρίνος Στυλιανού
Μέλη:
Δημήτρης Ασσιώτης 
Παντελής Ευαγγέλου
Κενδέας Ζαμπιρίνης
Ανδρέας Ιωάννου
Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
Λουκής Λουκά
Ηλίας Μυριάνθους
Δώρος Παφίτης
Χρίστος Τζιώλης

Χάρης Τσιολής
Γρηγόρης Φιλίππου
Μιχάλης Χατζημιτσής
Χρύσης Χρυσάνθου

Αντιπρόσωπος JCI:  
Γιάννης Κουλουντής 

Πρόεδρος: 
Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Μαυρουδής
Πρώην Πρόεδροι: 
Φάνος Επιφανίου
Τάκης Κυριακίδης
Φώτης Παπαθωμάς 
Ανδρέας Μάτσης
Λοϊζος Σιακαλλής
Γιώργος Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδροι: 
Κυριάκος Σοφοκλέους 
Τώνης Τουμαζής 
Κίκης Βασιλείου
Χρίστος Αγγελίδης

Χριστάκης Παπαβασιλείου
Επίτιμος Γραμματέας:
Παρασκευάς Κυριακίδης
Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωτήρης Παναγιώτου
Μέλη:
Μιχάλης Βασιλείου
Άντρη Επιφανίου
Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Χρίστος Κυριάκου
Αντώνης Μικελλίδης
Σταύρος Νεοκλέους
Χριστόδουλος Νεοφύτου

Μιχάλης Τίμινης
Χρυσταλλένη Σώζου
Ανδρέας Φιλίππου
Ανδρέας Χ’’Θεοδοσίου

Αριστίνδην Μέλος:
Αννίτα Λίλη
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• Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)
• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
• Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
• Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEUnited)
• Ευρωεμπόριο (Eurocommerce)
• Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO)
• Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων – GS1 Κύπρου
• Διεθνής Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WASME)

Ελεγκτές ΚΕΒΕ
KPMG LTD

Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

Σύμβουλοι Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Εκδόσεων ΚΕΒΕ
fmw financial media way

Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται:
1. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ
2. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων
3. Από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαγγελματικών Συνδέσμων    

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ

Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας



ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 
ΚΕΒΕ
   Το ΚΕΒΕ όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και πέρσι ανέπτυξε 
έντονη και πλούσια δράση 

για όλα τα θέματα που 
απασχολούν τα 

μέλη του
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Οικονομικές Εξελίξεις
Παρόλο που το 2019 έκλεισε με πολύ ικανοποιητικές οι-
κονομικές επιδόσεις και οι εκτιμήσεις για το 2020 ήταν 
εξίσου καλές, δυστυχώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει 
ανατρέψει τις προβλέψεις δημιουργώντας νέα (δυσμενή) 
οικονομικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 
ανήλθε στο 3.2%, η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω στο 7.1%, 
ο πληθωρισμός ήταν σε χαμηλά επίπεδα (0.5%), και το δη-
μοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε στο 2.7% επί του ΑΕΠ. Πα-
ράλληλα είχαμε περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους 
στο 95.5% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις για το 2020 ήταν πολύ 
καλές με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης στο 2.8%, πε-
ραιτέρω μείωση της ανεργίας στο 5.9%, πληθωρισμό στο 
0.8%, δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 2.8% επί 
του ΑΕΠ και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο 
89.9% του ΑΕΠ.

Οι νέες εκτιμήσεις για το 2020 προβλέπουν αρνητικό ρυθ-
μό ανάπτυξης ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το 7%, 
ανεργία που θα φτάσει το 9%, αρνητικό πληθωρισμό της 
τάξης του 0.3%, δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 7% 
και αύξηση του δημόσιου χρέους στο 116.8% του ΑΕΠ.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί εκτός απροόπτου το 
2021 με ρυθμό ανάπτυξης που θα κυμανθεί μεταξύ 5% και 
6%, μείωση της ανεργίας στο 7.5%, πληθωρισμό στο 0.8%, 

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο -0.4%, αλλά 
και μείωση του δημόσιου χρέους στο 103.2%. 

Όπως ήταν φυσικό κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο ήταν οι επαφές με ανώτατους αξιω-
ματούχους της Κυβέρνησης περιλαμβανομένου του ίδιου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και Υπουργών αλλά και 
ανεξάρτητους αξιωματούχους όπως το Διοικητική της Κε-
ντρικής Τράπεζας με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για 
αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στην οποία περι-
ήλθε η χώρα λόγω της πανδημίας και του lockdown που 
ακολούθησε.

Οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ που διαμορφώνονταν κατόπιν αλ-
λεπάλληλων τηλεδιασκέψεων της Εκτελεστικής του Επιτρο-
πής επικεντρώθηκαν στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσε-
ων, της απασχόλησης αλλά και της οικονομίας γενικότερα 
που επιβάλλονταν να ληφθούν.

Αποκορύφωμα των εισηγήσεων του ΚΕΒΕ αποτέλεσε το 
Υπόμνημα που απεστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στις 25 Απριλίου 2020 στο οποίο τονίστηκε πως οι ενέργει-
ες μας πρέπει να στραφούν στις εξής κατευθύνσεις: 
(α) Στην τόνωση της ζήτησης για αύξηση της ντόπιας 

κατανάλωσης και ενίσχυση της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων καθιστώντας τις ικανές να πληρώνουν το 
προσωπικό τους, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση 
τους από το κράτος

(β) Στην άμεση έναρξη υλοποίησης των έτοιμων κυβερ-

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής σε συνεδρία του ΔΣ ΚΕΒΕ
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νητικών έργων για τόνωση της οικονομίας, επισπεύ-
δοντας ταυτόχρονα όσα είναι ώριμα να υλοποιηθούν

(γ)  Στην παραχώρηση κινήτρων για προσέλκυση κεφα-
λαίων/επενδύσεων που θα ενισχύσουν τα ταμεία του 
κράτους, δημιουργώντας παράλληλα αύξηση της οι-
κονομικής δραστηριότητας

(δ)  Στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στους τομείς των 
διεθνών δραστηριοτήτων

(ε)  Στη στήριξη της εγχώριας Βιομηχανίας, ιδιαίτερα των 
εξαγωγών κυπριακών προϊόντων

(στ) Στη σταδιακή λήψη μέτρων για ενίσχυση των δημόσι-
ων οικονομικών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνδέο-
νται με την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και τις 
οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και των 
πολιτών. 

Στο Υπόμνημα περιλήφθηκαν τόσο μέτρα οριζόντιου όσο 
και τομεακού χαρακτήρα. Τα οριζόντια μέτρα περιλάμβα-
ναν την ανάγκη διαφύλαξης της διεθνούς αξιοπιστίας της 
χώρας, ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών (περιλαμ-
βανομένης της φορολογικής και πολεοδομικής αμνηστίας 
αλλά και κινήτρων για προπληρωμή φόρων), εξασφάλιση 
της αναγκαίας ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, μέτρα 
δημοσιονομικής πολιτικής όπως επιμήκυνση της περιόδου 
μεταφοράς ζημιών, επαναφορά του μέτρου της επιταχυνό-
μενης απόσβεσης για ενθάρρυνση των επενδύσεων, ανα-
στολή της λογιζόμενης διανομής μερίσματος για μερικά 
χρόνια, μείωση διαφόρων φορολογιών για όσο διάστημα 
διαρκεί η κρίση. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε η επιτάχυνση 
πληρωμών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και ενίσχυ-
ση του νομοθετικού πλαισίου για τις έγκαιρες πληρωμές 
τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι 
οριζόντιες εισηγήσεις περιλαμβάνουν επίσης μείωση του 
ΦΠΑ, για καθορισμένη χρονική περίοδο σε επιλεγμένους 
τομείς της οικονομίας, επίσπευση των διαδικασιών ψηφιο-
ποίησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άμεση προώθη-
ση έργων υποδομής από το κράτος, κίνητρα προσέλκυσης 
καινοτόμων επενδύσεων, επίσπευση του σχεδίου πολιτο-
γραφήσεων, ιδιωτικοποιήσεις κ.α.

Οι τομεακές εισηγήσεις αφορούν τους τομείς της μετα-
ποιητικής βιομηχανίας, της οικοδομικής βιομηχανίας, του 
τουρισμού, των υπηρεσιών, του εμπορίου και των ξένων 
επενδύσεων.

Οι απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν ήταν αποτέ-
λεσμα ευρείας διαβούλευσης του ΚΕΒΕ με τα πέντε τοπικά 
Επιμελητήρια και τους 145 Επαγγελματικούς Συνδέσμους 
που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του που μεταξύ 
τους εκπροσωπούν μαζί πάνω από 10000 επιχειρήσεις 
από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του 
τόπου.

Μέσω του Υπομνήματος, το ΚΕΒΕ παρέθεσε ένα ολοκλη-
ρωμένο κράμα εισηγήσεων από όλους τους τομείς οικονο-
μικής δραστηριότητας έτσι που η Κυβέρνηση να έχει μια 
σφαιρική εικόνα που να διευκολύνει τις αποφάσεις σας 
μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της. Πα-
ράλληλα επαναβεβαίωσε την προθυμία του να συνεχίσει 
να συμβάλλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες για επα-
νεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος ολόκληρου του 
κοινωνικού συνόλου.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε επίσης τη σταδιακή άρση των περιο-
ριστικών μέτρων και τη σταδιακή επιστροφή στην κανο-
νικότητα όταν αυτό επιτρεπόταν από την επιδημιολογική 
κατάσταση της χώρας, τονίζοντας όμως πως θα πρέπει να 
τύχει πολύ προσεκτικού και υπεύθυνου χειρισμού από 
όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις για να μην υπονομευθεί η επανεκκίνηση και 
ανάκαμψη της οικονομίας.

Παράλληλα όμως το ΚΕΒΕ άσκησε κριτική κατά την επι-
σκόπηση περίοδο, σε μέτρα και ενέργειες που δεν ήταν 
προς την ορθή κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η δημόσια έκκληση που απηύθυνε στη Βουλή για τις κα-
θυστερήσεις που παρατηρούνταν σε σχέση με την έγκριση 
του νομοσχεδίου για δάνεια με κυβερνητικές εγγυήσεις 
στις επιχειρήσεις για ενίσχυση της ρευστότητας τους και 
η απόδοση με έντονο τρόπο ευθυνών στη Βουλή για την 
τελική απόσυρση του. 

Το ΚΕΒΕ ταυτόχρονα εξέφραζε την ικανοποίηση του εκεί 
που επιβαλλόταν όπως σε σχέση με το νέο πακέτο στήρι-
ξης των επιχειρήσεων, των αυτοτελώς εργαζομένων και 
της οικονομίας γενικότερα που ανακοινώθηκε μετά την 
απόσυρση του νομοσχεδίου που αναφέρεται πιο πάνω. 
Επίσης σε σχέση με το 3ο πακέτο στήριξης που περιλαμ-
βάνει στοχευμένη στήριξη σε τομείς που συνεχίζουν να 
πλήττονται από την πανδημία όπως το ξενοδοχειακό και 
τις επιχειρήσεις που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασι-
ών βάσει διαταγμάτων.

Πέραν των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδη-
μία, παραμένουν όμως και άλλα σημαντικά προβλήματα 
στην οικονομία τα οποία πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
(περιλαμβανομένης της εκτελεστικής και της νομοθετικής 
εξουσίας) την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
εξόχως περιλαμβάνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (€9 
δις σε απόλυτους αριθμούς) το ποσοστό των οποίων πριν 
από το ξέσπασμα της πανδημίας ανερχόταν στο 28% του 
συνόλου των δανείων. Φυσικά ο στόχος για μείωση τους 
σε μονοψήφιο αριθμό το 2020 δεν πρόκειται να επιτευχθεί 
τόσο λόγω της αποτυχίας του Σχεδίου Εστία να επιφέρει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα όσο και κυρίως της πανδημίας 
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που έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά ότι δάνεια που ανέρχονται σχεδόν σε €11 δις τε-
λούν υπό αναστολή δόσεων.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις παραμένουν η ανάγκη για 
μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύ-
νης, η έμπρακτη προώθηση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της χώρας μας και γενικότερα η ανάγκη βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. 

Τις προκλήσεις αυτές το ΚΕΒΕ επεσήμανε και στους εκπρο-
σώπους κλιμακίου της Τρόϊκας στα πλαίσια των επισκέψε-
ων τους στην Κύπρο σε σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας 
της χώρας μας προβαίνοντας παράλληλα σε εισηγήσεις για 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση τους. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για τις ενέργειες που γίνονται 
σε σχέση με το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και 
την ανακοινωθείσα ίδρυση Υφυπουργείου για τη Ψηφιακή 
Στρατηγική, Έρευνα και Καινοτομία και τονίστηκε η τερά-
στια συμβολή που αυτό θα έχει τόσο στην ψηφιακή μεταρ-
ρύθμιση της χώρας αλλά και τις επενδύσεις.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ ενημέρωσαν επίσης το κλιμά-
κιο της Τρόικας για τις εξελίξεις σε σχέση με τα εργασιακά 
θέματα αναφερόμενοι ιδιαίτερα στις ελλείψεις που υπάρ-
χουν σε συγκεκριμένους τομείς και τις ενέργειες που πρέ-
πει να γίνουν για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τέλος συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στον τουρισμό από τις 
διεθνείς εξελίξεις και κυρίως το Brexit. Οι εκπρόσωποι του 
ΚΕΒΕ ενημέρωσαν για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει 
το ΚΕΒΕ σε σχέση με το Brexit αναφερόμενοι ιδιαίτερα στην 
έντονη εκστρατεία ενημέρωσης των επιχειρήσεων που έχει 
αναπτύξει το Επιμελητήριο για το θέμα αυτό.

Οι εκπρόσωποι της Τρόικας αφού άκουσαν με μεγάλη προ-
σοχή τις θέσεις του ΚΕΒΕ και υπέβαλαν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις στις οποίες δόθηκαν απαντήσεις από τους εκ-
προσώπους του ΚΕΒΕ, συνεχάρηκαν το ΚΕΒΕ για τις τεκμη-
ριωμένες απόψεις τους. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ υπέβαλε επί-
σης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) εμπεριστατωμένο Υπόμνημα με εισηγήσεις 
για αντισταθμιστικά φορολογικά μέτρα που αποσκοπούν 
στο μετριασμό των επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
ΓεΣΥ και την αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αλλά και μέτρα που αφορούν τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα υπέβαλε με 
επιστολή του στον Πρόεδρο της (αρμόδιας) Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Οικονομικών τη διαφωνία του σε σχέση με 
την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμο η οποία περιλάμβανε πρόνοια 

για την επιβολή ποινικών ευθυνών στους διευθυντές των 
εταιρειών σε περίπτωση μη πληρωμής του εταιρικού φό-
ρου, αφού η προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει θεμελια-
κά τη φορολογική πολιτική και πρακτική που ακολουθείται. 
Εξέφρασε δε την ικανοποίηση του για την απάλειψη τελικά 
της πρόνοιας αυτής από το τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Εξάλλου σε σύσκεψη στο ΚΕΒΕ με τη συμμετοχή των ΚΕΒΕ/
ΟΕΒ/ΣΕΛΚ/Invest Cyprus/Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου/CIFA απορρίφθηκε ομόφωνα η οποιαδήποτε σκέψη για 
αύξηση του εταιρικού φόρου ενώ οι Οργανώσεις εξέφρα-
σαν την ετοιμότητά τους να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη 
συζήτηση που θα οδηγεί σε ολιστική και στοχευμένη φο-
ρολογική μεταρρύθμιση χωρίς οποιαδήποτε αύξηση του 
εταιρικού φόρου. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να μειώνει 
το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για αυξημένη οικονομική δραστηριό-
τητα και ανάπτυξη, να ενισχύει την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Τέλος, το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου για το θέμα των αποκοπών στους μισθούς των δη-
μοσίων υπάλληλων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης του 2013 τονίζοντας πως η απόφαση 
αποτελεί ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος. Τυχόν 
διαφορετική απόφαση που θα προνοούσε άμεση αποκατά-
σταση των μισθών θα ήταν καταστροφική για τα δημόσια 
οικονομικά και θα στερούσε από το κράτος τη δυνατότητα 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση της 
πανδημίας.

Αναφέρεται καταληκτικά ότι στη διαμόρφωση των θέσεων 
του ΚΕΒΕ στα θέματα της οικονομίας συμβάλλει σημαντικά 
και η Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών του ΚΕΒΕ που 
αποτελείται από εκπροσώπους των Συμβουλίων όλων των 
Τοπικών Επιμελητηρίων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο η συμβολή της Επιτροπής 
στην ετοιμασία του Υπομνήματος που υποβλήθηκε στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης της οικο-
νομίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μεταρρυθμίσεις και απλοποίηση/βελτίωση 
του Ρυθμιστικού Πλαισίου
Πλην της ίδρυσης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομί-
ας και Ψηφιακής Πολιτικής, της έναρξης της λειτουργίας 
της δεύτερης φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας, του εκσυγ-
χρονισμού και τροποποίησης προς την ορθή κατεύθυνση 
του επενδυτικού προγράμματος και την πιο απλοποιημένη 
πολιτική έκδοσης πολεοδομικών αδειών και αδειών οικο-
δομής, δυστυχώς δεν είχαμε οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις 
στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η 
Κυπριακή οικονομία. Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση 
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της δημόσιας υπηρεσίας ακόμα δεν έχει προχωρήσει ενώ 
παρατηρούνται καθυστερήσεις και όσον αφορά τον εκσυγ-
χρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ τόνισε ιδιαίτε-
ρα στο Υπόμνημα που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας την ανάγκη να μη χαθεί σε καμιά περίπτωση η κε-
κτημένη ταχύτητα που (εξ ανάγκης) αποκτήθηκε σε σχέση 
με τη ψηφιακή μεταμόρφωση της χώρας και την αυξημένη 
χρήση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του κράτους (πχ Έφορος Εταιρειών, Πο-
λεοδομία, Κτηματολόγιο, Δικαστήρια και άλλα) επιβάλλεται 
να προχωρήσει άμεσα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμε-
τωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών, να μειώσουμε τον 
υπερμεγέθη δημόσιο τομέα και τη γραφειοκρατία ενώ πα-
ράλληλα να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας. Συναφώς 
θα πρέπει να προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα. 

Εξ’ ίσου σημαντική δε είναι η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
υπογραφών και γενικότερα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
(ηλεκτρονικές σφραγίδες, ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, 
ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική υπηρεσία συστη-
μένης παράδοσης). Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την υπογραφή του 
Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής με το Σύνδε-
σμο Τραπεζών Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία συνεργει-
ών για τη διευκόλυνση και διεύρυνση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών στον τραπεζικό 
τομέα χαρακτηρίζοντας την ως σημαντικό βήμα προς την 
ορθή κατεύθυνση.

Για επίτευξη των πιο πάνω, θα πρέπει το κράτος να διαθέ-

σει άμεσα σημαντικούς πόρους μέσω του σχετικού Υφυ-
πουργείου, στηρίζοντας έτσι έμμεσα και τον ιδιωτικό το-
μέα ο οποίος θα κληθεί να υλοποιήσει σημαντικό μέρος 
αυτής της εθνικής επένδυσης.

Συγχαρητήρια επιστολή για τα βήματα που έγιναν εν και-
ρώ πανδημίας απεστάλη από τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ στην 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πο-
λιτικής, μαζί με την απαίτηση του ΚΕΒΕ όπως ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του κράτους προχωρήσει άμεσα, για να 
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών.

Πέρα από το ΚΕΒΕ, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις τονίζεται 
τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο στις εκθέσεις που υποβάλλουν στα πλαί-
σια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου. 

Στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με 
το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για 
το 2020 γίνεται και πάλι σαφής αναφορά στην ανάγκη με-
ταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε με 
σχετική ανακοίνωση του την ικανοποίηση του για τις συ-
στάσεις αφού αυτές επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
θέσεις του.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει με κάθε ευκαιρία την ανάγκη 
να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα κακώς έχοντα 
που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οι-
κονομικών με άμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τους 
πολίτες και την οικονομία της χώρας.

Θέση του ΚΕΒΕ είναι πως τα οφέλη από τέτοιες βελτιώσεις/
απλοποιήσεις είναι τεράστια όχι μόνο για τις επιχειρήσεις 
και το κοινωνικό σύνολο αλλά και την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και γενικότερα την οικονομία. 

Προγραμματική Περίοδος       
των διαρθρωτικών Ταμείων και     
του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. 2014 – 2020
Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις Επιτροπές Παρα-
κολούθησης που λειτουργούν για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 συνεχίστηκε κατά την υπό επισκό-
πηση περίοδο. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συ-
νοχή 2014-2020», την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020 και την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χρη-
ματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Γ. Καρούσος 
στη συνεδρία του ΔΣ ΚΕΒΕ
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ρου και της Νορβηγίας.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
επίσης στην έγκριση της Έκθεσης Προόδου της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, στην έγκριση της τροποποί-
ησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, στην έγκριση των Ετήσιων 
Εκθέσεων 2019 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Πολιτικής Συνοχής 2014-2020, σε εργαστήρι για τις Δη-
μόσιες Προσφορές στα πλαίσια Έργων, σε εργαστήρι για 
την Προετοιμασία Προτάσεων και Συμπλήρωση Αιτήσεων 
για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στις συ-
ναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη και το Δίκτυο 
Enterprise Europe στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. 
Το ΚΕΒΕ υπέβαλε επίσης εισηγήσεις σε σχέση με τον Οδηγό 
Κλεισίματος Πράξης του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην 3η πρόσκληση υπο-
βολής προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συ-
νεργασίας ENI-MED (Έργα Κεφαλαιοποίησης) και στη σχε-
τική ημερίδα ενημέρωσης που διοργανώθηκε καθώς και 
στην 4η Πρόσκληση του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020 όπου διεκπεραιώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγη-
σης των προτάσεων που υποβλήθηκαν. 

Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ διόρισε τους εκπροσώπους 
του στην Επιτροπή Προγραμματισμού για το Πρόγραμμα 
Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 και συμμετείχε στην 1η συνε-
δρίαση της Επιτροπής υποβάλλοντας εισηγήσεις/παρατη-
ρήσεις όσον αφορά το Έγγραφο Προσανατολισμού. 

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της 
Κύπρου και Ειδικές Συστάσεις       
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις σε σχέση με την ετοι-
μασία του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της 
Κύπρου 2020 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπέβαλε 
το ΚΕΒΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. 

Τις θέσεις αυτές υπέβαλε το ΚΕΒΕ τον περασμένο Μάρτιο 
πριν την κρίση της πανδημίας στη Γενική Διεύθυνση Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε 
σχέση με το Προσχέδιο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού 
Προγράμματος της Κύπρου για το 2020, αλλά και κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στην Κυπριακή κυβέρνηση για αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την επανεκκί-
νηση της οικονομίας.

Οι θέσεις του ΚΕΒΕ που υποβλήθηκαν πριν την κρίση της 
πανδημίας συνοψίζονται στην ανάγκη:
• εισαγωγής χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις των ανα-

γκαίων μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα αλλά και 
την τοπική αυτοδιοίκηση για αύξηση της αποδοτικό-
τητας τους αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού 
και των επιχειρήσεων

• βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου
• επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δα-

νείων
• άμεσης προώθησης της ψηφιακής μεταμόρφωσης της 

χώρας
• εκμοντερνισμού του συστήματος απονομής δικαιοσύ-

νης και αύξησης της αποδοτικότητας του
• απλοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών που αφο-

ρούν την ακίνητη ιδιοκτησία 
• ενίσχυσης της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών 

και των ταμείων προνοίας
• απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών που 

αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις
• προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων
• προώθησης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας
• προώθησης της έρευνας και καινοτομίας
• διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδό-

τηση
• μεταρρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης και ενίσχυσης της συνάφειας του με την αγορά 
εργασίας

• μείωσης της ανεργίας
• διασφάλισης της λειτουργίας του ΓΕΣΥ καθώς και της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του
• έμπρακτης προώθησης της περιβαλλοντικής βιωσιμό-

τητας και της πράσινης οικονομίας
• λήψης μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι κύριοι τομείς επιχειρηματικής δρα-

Ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ 
κ.κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης και Μάριος Τσιακκής 

ενημερώνουν τα μέλη του Επιμελητηρίου
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στηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους
• λήψης μέτρων για επίτευξη των εθνικών στόχων «Ευρώ-

πη 2020» ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την ενέρ-
γεια 

• ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών για επίτευξη προό-
δου σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

• λήψης μέτρων για καταπολέμηση της διαφθοράς
• αντιμετώπισης των ισχυρισμών που αφορούν το φορο-

λογικό σύστημα της χώρας
• διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 

Κυπριακή οικονομία που να περιλαμβάνει την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της

Οι θέσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την 
επανεκκίνηση της οικονομίας συνοψίζονται στα εξής:
• λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία 

και διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την ενίσχυ-
ση του συστήματος υγείας καθώς αυτό αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα

• στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων
• παροχή διευκολύνσεων στις ευάλωτες ομάδες
• παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να μπορέ-

σουν να επιβιώσουν και να επανεκκινήσουν τις δραστη-
ριότητες τους

• προώθηση νέων/ευέλικτων μορφών εργασίας με την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας

• επίσπευση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα και γενικότερα της οικονομίας έτσι 
που να μην χαθεί η κεκτημένη ταχύτητα που (εξ’ ανά-
γκης) αποκτήθηκε σε σχέση με τη ψηφιακή μεταμόρφω-
ση της χώρας

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης καλωσορίζει 

τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη

• επίσπευση των ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων 
και προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για ενθάρ-
ρυνση της οικονομικής ανάκαμψης 

• λήψη μέτρων ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών, 
εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και απο-
φυγή του κινδύνου διόγκωσης του χρέους σε τέτοιο 
βαθμό, που να μην μπορεί πλέον να διασφαλιστεί η βι-
ωσιμότητα του

Οι πιο πάνω θέσεις του ΚΕΒΕ επιβεβαιώθηκαν πλήρως 
από τις Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που ακολούθησαν την υποβολή του Εθνικού 
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων της Κύπρου του 2020 και 
τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρό-
γραμμα Σταθερότητας της Κύπρου του 2020. Το ΚΕΒΕ εξέ-
δωσε σχετική ανακοίνωση καλώντας για μια ακόμα φορά 
την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία να προβούν χωρίς 
καθυστέρηση στη λήψη των ενδεικνυόμενων αποφάσεων, 
μέτρων και ενεργειών που να αντιμετωπίζουν τις πιο πάνω 
προκλήσεις για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της Κυπρι-
ακής οικονομίας και το καλό του κοινωνικού συνόλου. 

Πληροφόρηση και Δραστηριότητες σε 
σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η δρα-
στηριοποίηση του ΚΕΒΕ σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, 
με πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
των μελών και την προώθηση των σχετικών θέσεων και 
απόψεων του Επιμελητηρίου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες 

Αδιαμφισβήτητα το ΚΕΒΕ έχει καταστεί από τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90, ο σημαντικότερος φορέας πληροφόρη-
σης για θέματα Ε.Ε. στον τόπο μας. 

Η σχετική επιχειρηματική πληροφόρηση παρέχεται μέσω 
αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λει-
τουργούν στο Επιμελητήριο και ιδιαίτερα του Δικτύου 
Enterprise Europe Κύπρου (Enterprise Europe Network 
Cyprus). Πληρέστερη αναφορά για τις υπηρεσίες αυτές 
γίνεται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται 
«Πληροφόρηση».

Η πληροφόρηση που παρέχεται διαλαμβάνει ενημέρωση 
για νέους κανονισμούς, οδηγίες και πολιτικές που επηρε-
άζουν τις επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκά προγράμματα, διαβου-
λεύσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (π.χ. πλαστικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία, Συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, ψηφιοποίηση 
κ.α), χρήσιμους ιστοχώρους της ΕΕ (όπως για θέματα ΜμΕ, 
νομοθεσία για καταναλωτές, γυναικεία επιχειρηματικότητα 
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κ.α.), επιχειρηματικές προτάσεις για συνεργασία, επιχειρη-
ματικές συναντήσεις B2B, πληροφόρηση για θέματα όπως 
εμπορικές συμφωνίες, τεχνητή νοημοσύνη, περίληψη στις 
εκθέσεις εταιρειών θεμάτων που αφορούν μη χρηματοοι-
κονομική πληροφόρηση κλπ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πληροφόρηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την πανδημία. Το ΚΕΒΕ 
πληροφορούσε μεταξύ άλλων τα μέλη του για τις αποφά-
σεις του Eurogroup σε σχέση με τον κορωνοϊό, τις σχετικές 
πρωτοβουλίες και σχέδια που ανέπτυξε η ΕΕ για αντιμετώ-
πιση των οικονομικών επιπτώσεων, τα τουριστικά κουπό-
νια και τις συστάσεις της ΕΕ για τα ταξίδια και τον τουρι-
στικό τομέα.

Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημερινή βάση 
μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος και του ενη-
μερωτικού δελτίου του ΚΕΒΕ αλλά και μέσω της απευθείας 
επαφής/επικοινωνίας με τα μέλη. Παράλληλα διοργανώνε-
ται αριθμός εξειδικευμένων παρουσιάσεων και σεμιναρίων 
για θέματα που εκπηγάζουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο 
και τις εξελίξεις στην Ε.Ε. τόσο από το ΚΕΒΕ όσο και από 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου. 
Πληρέστερη αναφορά για την επιμορφωτική δραστηριότη-
τα του ΚΕΒΕ γίνεται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που 
τιτλοφορείται «Εκπαίδευση και Κατάρτιση». 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ συνέχισε επί-
σης να προωθεί ενεργά τις θέσεις του επιχειρηματικού κό-
σμου της Κύπρου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μέσω της 
συμμετοχής του σε αριθμό Επιτροπών και Σωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με επιχειρηματικά 
και κοινωνικοοικονομικά θέματα όπως η Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή για τον Κοινωνικό Διά-
λογο, το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο της Ομάδας για την 
Πολιτική των Επιχειρήσεων, η Επιτροπή για Διά Βίου Μά-
θηση κ.α. 

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του 
σε αριθμό διαβουλεύσεων, ερευνών, συνεντεύξεων, συζη-
τήσεων και συναντήσεων για τις διάφορες πολιτικές και 
θέματα της ΕΕ όπου προωθήθηκαν οι θέσεις και απόψεις 
του επιχειρηματικού κόσμου επί σωρείας θεμάτων που 
προκύπτουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο είτε απευθείας 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω των Ευρωπαϊκών Επι-
χειρηματικών οργανισμών στους οποίους το Επιμελητήριο 
είναι μέλος. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις συναντήσεις που είχαν 
εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ με εκπροσώπους κλιμακίου της 
Τρόϊκας στα πλαίσια των επισκέψεων τους στην Κύπρο σε 
σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας της χώρας μας αλλά και 
στις συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη και 

Επίσκεψη στο ΚΕΒΕ του Πρέσβη της Φινλανδίας 
κ. Harri Maki-Reinikka

το Δίκτυο Enterprise Europe στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε αριθμό διαβουλεύσεων και 
ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσαν το 
Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης της Ευρώπης, τις Εμπορικές 
Συμφωνίες της ΕΕ, τους Φραγμούς στην Ενιαία Αγορά, 
τις Δεξιότητες για τη Βιομηχανική Στρατηγική 2030, το 
Εργαλείο Ηλεκτρονικής Μετάφρασης, την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων, τη Διαφάνεια στις Αποδοχές, τη 
Στρατηγική Πληρωμών στο Λιανικό Εμπόριο, τη Συμφωνία 
Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, την Αποτελεσματικότητα 
της Δημόσιας Στήριξης στην Καινοτομία των ΜμΕ, τις Δε-
ξιότητες και την Εκπαίδευση, την Επίδραση της Πανδημίας 
στα Σχέδια Ανάκαμψης των κρατών-μελών, την αναθεώρη-
ση της Οδηγίας για την Ασφάλεια στα Δίκτυα και τα Συστή-
ματα Πληροφορικής κ.α.

Εκτενής αναφορά για τα διάφορα θέματα επί των οποίων 
το ΚΕΒΕ υπέβαλε θέσεις και απόψεις στους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς που συμμετέχει γίνεται στο μέρος της Ετή-
σιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Διεθνείς Οργανισμοί Συ-
νεργασίας».

Παράλληλα προώθησε ενεργά τη συμμετοχή Κυπριακών 
επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Αποστολές της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες και συμμετείχε σε Ημερίδες και εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο και 
συγκεκριμένα τον Ανοιχτό Διάλογο Πολιτών με τη Γενική 
Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαί-
δευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, το Σεμινά-
ριο για εκπροσώπους των οργανώσεων των ΜμΕ σε σχέση 
με το Οικονομικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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το Συνέδριο για τις Δεξιότητες του Μέλλοντος, στον Ανοι-
χτό Διάλογο Πολιτών με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας 
και Ασφάλειας Τροφίμων, στην ημερίδα με θέμα: «Χρέος 
και Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια: Επιτεύγματα και Προ-
κλήσεις», στο διαδικτυακό Συνέδριο που πραγματοποίη-
σε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (DG ECFIN) με θέμα το Σχέδιο Ανάκαμψης για 
την Ευρώπη, στον ανοικτό διαδικτυακό Διάλογο με θέμα: 
«Σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας: προκλή-
σεις και προοπτικές για την Ευρώπη» και τον διαδικτυακό 
Διάλογο με θέμα «Πανδημία COVID-19: τα επόμενα βήμα-
τα για την Ευρώπη» με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Επι-
τρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και του Κύπριου 
Υπουργού Υγείας.

Σχέσεις με το Τουρκοκυπριακό 
Επιμελητήριο
Στόχος της συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Τουρ-
κοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι η προώθηση 
της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτή-
των αλλά και η υποβοήθηση στο μέτρο του δυνατού των 
προσπαθειών για βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπρι-
ακού. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε και κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο ιδιαίτερα σε σχέση με τον Κανονισμό 
που διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής 
μέσω της παροχής των αναγκαίων πληροφοριών και διευ-
κρινήσεων σε ενδιαφερόμενους και από τις δύο κοινότητες 
και της συμβολής στην επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται κατά καιρούς. Επιπλέον συνεχίστηκε η 
έκδοση συνοδευτικών εγγράφων για τα Ελληνοκυπριακά 
προϊόντα που διακινούνται διαμέσου της Πράσινης Γραμ-
μής και η τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Το 
ΚΕΒΕ παρείχε επίσης πληροφόρηση προς το Τουρκοκυπρι-
ακό Εμπορικό Επιμελητήριο σε σχέση με κανονισμούς και 
προδιαγραφές που ισχύουν για τα προϊόντα που παράγο-
νται ή/και κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και 
που εν πολλοίς βασίζονται στο Κοινοτικό κεκτημένο.

Όπως κάθε χρόνο, συνεχίστηκαν και οι επαφές με τη Μο-
νάδα Στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Διευθέ-
τηση του Κυπριακού τόσο σε σχέση με την ετήσια έκθεση 
προόδου για την εφαρμογή του Κανονισμού για το Εμπό-
ριο Διαμέσου της Πράσινης Γραμμής όσο και την ανασκό-
πηση των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων των 
δύο κοινοτήτων.

Επίσης υπήρξε κοινή συμμετοχή των δύο Επιμελητηρίων 
σε σχετικές εκδηλώσεις και συνέδρια όπως την εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά, την εκδήλωση για τα συστήματα ομοσπον-
διών και το διαδικτυακό συνέδριο για τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διεξήχθη από το δικοινοτικό οργανισμό 
Cyprusinno αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις σε σχέση με το εμπόριο 
διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. Αναφέρεται ότι στην εν 
λόγω έρευνα συμμετείχε και το ΚΕΒΕ.

Συνεχίστηκε επίσης η συνεργασία και στήριξη των δύο 
Επιμελητηρίων στο πρόγραμμα Startups4Peace που απο-
τελεί πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Φινλανδίας και δι-
εξάγεται τόσο με τη συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων 
όσο και του Startup Cyprus που είναι στην ουσία το Κυ-
πριακό οικοσύστημα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μέσω 
του προγράμματος που έχει εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό δί-
νεται η ευκαιρία σε δικοινοτικές νεοφυείς επιχειρήσεις για 
συμμετοχή στη διεθνούς κύρους διοργάνωση για νεοφυείς 
επιχειρήσεις SLUSH στο Ελσίνκι. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει πρακτική υποβοήθηση και κατάρτιση των δικοινο-
τικών νεοφυών επιχειρήσεων που επιλέγονται αλλά και 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στο SLUSH όπου έχουν 
τη δυνατότητα δικτύωσης με μεγάλο αριθμό σημαντικών 
συντελεστών του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος νεοφυών 
επιχειρήσεων και παρουσίασης των ιδεών τους σε δυνη-
τικούς επενδυτές.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην εκδήλωση για την επιλογή δικοι-
νοτικών νεοφυών επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διορ-
γάνωση SLUSH και τις προετοιμασίες για το νέο πρόγραμ-
μα Startups4Peace για το 2020. 

Συνεχίστηκε επίσης η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στο Κυπριακό 
Φόρουμ Διαλόγου που αποσκοπεί στη στήριξη των προ-
σπαθειών για επανένωση της Κύπρου και ομαλή μετάβαση 
στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί. Ιδιαίτερη συμ-
μετοχή και συνεισφορά υπήρξε στις ομάδες εργασίας που 
ασχολούνται με τα εργασιακά και οικονομικά θέματα.

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμ-
μετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με το Τουρκοκυπριακό Εμπορι-
κό Επιμελητήριο και την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ με τους συνεργάτες της. Κύριο 
αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η απόφαση για έκδο-
ση κοινής ανακοίνωσης στην οποία να τονίζεται η ανάγκη 
διάνοιξης των οδοφραγμάτων και ενίσχυσης του εμπορί-
ου διά μέσου της Πράσινης Γραμμής. Η ανακοίνωση που 
εκδόθηκε καλεί συγκεκριμένα τους δύο ηγέτες να συμφω-
νήσουν χωρίς καθυστέρηση στη διάνοιξη των οδοφραγμά-
των προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, διευκολύνοντας 
ταυτόχρονα την πολύ απαραίτητη επαφή μεταξύ των Κυ-
πρίων. Τονίζεται επιπρόσθετα ότι πρέπει να εφαρμόζονται 
όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και να τηρούνται από 
όλους αυστηρά τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα 
προστασίας από τον COVID-19. Συγκεκριμένα την περίοδο 
του lockdown τα δύο Επιμελητήρια συνέβαλαν ουσιαστικά 
στην επανέναρξη του εμπορίου διαμέσου της Πράσινης 
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Γραμμής με ανέπαφο τρόπο.

Επίσης ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ απέστειλε μήνυμα στη Γενι-
κή Συνέλευση του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου τονίζοντας την ανάγκη της συνεργασίας των δύο 
Επιμελητηρίων αλλά και της επίλυσης του Κυπριακού με 
λειτουργικό και βιώσιμο τρόπο, κάτι που θα αποβεί προς 
όφελος όλων των Κυπρίων. 

Αναφέρεται τέλος ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετέχουν 
στην Τεχνική Επιτροπή για Οικονομικά και Εμπορικά Θέ-
ματα η οποία συνεδριάζει υπό την αιγίδα των Καλών Υπη-
ρεσιών των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή συζητά κυρίως 
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν από τις δύο κοινότητες.

Ελευθεροποιήσεις/Αποκρατικοποιήσεις/ 
Ιδιωτικοποίησεις
Το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί έντονα τη θέση του προς 
όλες τις κατευθύνσεις για την ανάγκη να προβούμε εκεί 
που χρειάζεται στις αναγκαίες ελευθεροποιήσεις / ιδιωτι-
κοποιήσεις αφού αυτές μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρουν 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και το κοινωνικό σύνολο και 
την οικονομία γενικότερα επιτρέποντας παράλληλα στο 
κράτος να επικεντρωθεί στον επιτελικό, εποπτικό και κοι-
νωνικό του ρόλο. 

Παρά τις προτροπές του ΚΕΒΕ αλλά και της ίδιας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των κατά χώρα συστάσεων που 
εκδίδει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, δυστυχώς 
δεν υπάρχει η αναγκαία πρόοδος και τίποτε το αξιόλογο 
δεν μπορεί να αναφερθεί σε σχέση με την υπό επισκόπηση 
περίοδο πέραν από τις σχετικές εξελίξεις που αφορούν το 
λιμάνι της Λάρνακας.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευση του 
για τη στασιμότητα που παρατηρείται η οποία δεν συνει-
σφέρει καθόλου στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού, 
επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες για αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας των κρατικών και ημικρατικών οργανισμών 
και είναι στην ουσία εναντίον των καλώς νοουμένων συμ-
φερόντων των καταναλωτών. Όσο καθυστερεί ο εκσυγχρο-
νισμός και η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας 
βασικών ημικρατικών οργανισμών θα διευρύνονται και θα 
πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα βιωσιμότητας τους.

Το ΚΕΒΕ παραμένει πεπεισμένο πως οι αποκρατικοποιή-
σεις όταν γίνονται σωστά και τυγχάνουν της σωστής επο-
πτείας θα έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο για τους ίδιους 
τους οργανισμούς και την οικονομία όσο και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό και θα συνεχίσει να πιέζει προς 
όλες τις κατευθύνσεις για αλλαγή νοοτροπίας και πλεύσης 
αλλά και για τροχιοδρόμηση των αναγκαίων ενεργειών.

Τέλος, το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευ-
θύνσεις την πάγια θέση του για την ανάγκη συνεργασίας 
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως όσον αφορά 
την εκτέλεση / λειτουργία μεγάλων έργων υποδομής μέσω 
των μεθόδων ΒΟΤ και ΡΡΡ. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πως 
προσδίδει την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα 
στη διεκπεραίωση των έργων ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύ-
ει τεράστια κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογι-
σμούς, και επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών 
από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα.

Απονομή Δικαιοσύνης
Δυστυχώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαι-
οσύνης στο τόπο μας συνέχισαν να παρατηρούνται, ενώ η 
εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώ-
σουν την κατάσταση καθυστερεί. 

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να εκφράζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
περιλαμβανομένης της εκτελεστικής και της νομοθετικής 
εξουσίας την ανησυχία του και να καλεί για τη λήψη μέ-
τρων που να βελτιώσουν την κατάσταση. Η διαχρονική 
αυτή κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τις 
επιχειρήσεις επηρεάζοντας τη ρευστότητα αλλά και την 
ίδια τη βιωσιμότητα τους, επηρεάζει την ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας και υπονομεύει τις προσπάθειες για 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ 
παραμένει πως η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης είναι 
κύριο συστατικό μιας υγιούς οικονομίας και σημαντικός 
παράγοντας όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων γι’ 
αυτό και η διόρθωση της επικρατούσας κατάστασης είναι 
περισσότερο από επιβεβλημένη. Επιβεβαίωση των θέσεων 
του ΚΕΒΕ αποτελούν οι αναφορές για την Κύπρο του Ευ-
ρωπαίου Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη στην ετήσια έκθεση 
του όπου επισημαίνονται έντονα οι καθυστερήσεις που 
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παρατηρούνται. Επείγει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέ-
ρηση η ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων (σύσταση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δι-
καστηρίου, του Εφετείου, του Εμπορικού Δικαστηρίου και 
του Ναυτοδικείου) τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.

Το ΚΕΒΕ ταυτόχρονα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχει 
εξαγγείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι οποίες αφορούν 
την παραχώρηση δικαστικής άδειας έφεσης στη βάση κρι-
τηρίων και τη δημιουργία Δικαστηρίου εκδίκασης μικρο-
διαφορών το οποίο θα αξιοποιεί και τις δυνατότητες της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικά η σύσταση Δικαστηρίου 
εκδίκασης μικροδιαφορών υπήρξε πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν αναμφίβολα στην απο-
συμφόρηση των δικαστηρίων και στην ταχύτερη απονομή 
της δικαιοσύνης με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που 
αυτό θα επιφέρει.

Παράλληλα όμως το ΚΕΒΕ συνέχισε να πιέζει προς όλες τις 
κατευθύνσεις για την ανάγκη δημιουργίας και άλλων εξει-
δικευμένων Δικαστηρίων όπως Ειρηνοδικείων κατά το πρό-
τυπο των Αγγλικών, δικαστηρίων για την εκδίκαση μικρών 
απαιτήσεων, Δικαστηρίου Αφερεγγυότητας, εξειδικευμέ-
νου εμπορικού δικαστηρίου το οποίο θα επιλαμβάνεται 
μικρότερων υποθέσεων που αφορούν το εμπόριο κ.α. 

Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί τη χρήση από 
τις επιχειρήσεις εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφο-
ρών όπως τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση όπου το 
Επιμελητήριο είναι έντονα δραστηριοποιημένο μέσω της 
λειτουργίας σχετικών υπηρεσιών. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις τόσο στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας όσο και σε συναντήσεις 
με τον Υπουργό Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς όσον αφορά την εισαγωγή του ΓεΣΥ στην Κύπρο.

Το ΚΕΒΕ συμφώνησε στην υπογραφή της Διακήρυξης Αρ-
χών για τον καθορισμό των συνεισφορών στο ΓεΣΥ με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
θα πρέπει να προηγηθεί και ολοκληρωθεί στην πράξη η 
διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των κρατικών νο-
σηλευτηρίων.

Παραμένει θέση του ΚΕΒΕ ότι η έναρξη εφαρμογής του 
ΓεΣΥ με τη μορφή του Μονοασφαλιστικού δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αποκλείει τη δυνατότητα του να με-
τεξελιχθεί σε πολυασφαλιστικό με τη συμμετοχή και των 
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις που θα ισχύουν και για τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας.

Σύμφωνα με το Νόμο που έχει ψηφιστεί, οι συνεισφορές 
για το ΓεΣΥ θα γίνουν σε δύο φάσεις. Από τον Μάρτιο του 
2019, τρεις μήνες πριν την εφαρμογή της εξωνοσοκομεια-
κής περίθαλψης (Ιούνιος 2019), έχουν καθοριστεί οι ακό-
λουθες συνεισφορές:
• 1.70% για τους εργαζόμενους
• 1.85% για τους εργοδότες
• 1.65% για το κράτος
• 2.55% για τους αυτοεργοδοτούμενους
• 1.70% για τους συνταξιούχους και τους εισοδηματίες

Τον Μάρτιο του 2020, τρεις μήνες πριν την πλήρη εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ (εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή 
περίθαλψη), οι συνεισφορές που θα ισχύουν είναι οι εξής:
• 2.65% για τους εργαζομένους
• 2.90% για τους εργοδότες
• 4.70% για το κράτος
• 4.00% για τους αυτοεργοδοτούμενους
• 2.65% για τους συνταξιούχους και τους εισοδηματίες

Η αυτονομία των κρατικών νοσηλευτηρίων αποτελούσε 
κύριο στοιχείο στις τοποθετήσεις του ΚΕΒΕ. Δυστυχώς, με 
ομόφωνη απόφαση της Βουλής αυτό δεν κατέστη δυνατό 
με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήμα-
τα στην ομαλή ένταξη και λειτουργία των κρατικών νοση-
λευτηρίων εντός του ΓεΣΥ. 

Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει, να τεθούν και να δη-
μοσιοποιηθούν άμεσα πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-
ματα επίτευξης καθορισμένων στόχων/παραδοτέων στη 
βάση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI’s) στον κάθε τομέα 
δραστηριότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να 
υπάρχει δέσμευση συμμόρφωσης αλλά και δυνατότητα 
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ελέγχου υλοποίησης των στόχων που θα τεθούν. Τα χρο-
νοδιαγράμματα αυτά θα πρέπει να εγγυούνται ότι όλα τα 
κρατικά νοσηλευτήρια θα είναι σε θέση να προσφέρουν με 
βάση το υφιστάμενο τους προσωπικό τις προβλεπόμενες 
υπηρεσίες με σημαντική μείωση στις λίστες αναμονής και 
την ταλαιπωρία των ασθενών, σε αντίθεση με ότι συμβαί-
νει σήμερα. Κάτι τέτοιο αν δεν συμβεί θα σημαίνει αποτυ-
χία της όλης μεταρρύθμισης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού 
μεταξύ όσων νοσοκομείων θα επιλέξουν να συνεργαστούν 
με τον ΟΑΥ, το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως τα νοσηλευτήρια 
αυτά (δημόσια και ιδιωτικά) θα πρέπει να προχωρήσουν 
στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων σχετικών με τον τομέα 
δραστηριότητας τους και να πιστοποιηθούν από αναγνω-
ρισμένους διαπιστευμένους φορείς που εξειδικεύονται 
στον τομέα αυτό. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ ει-
σηγείται όπως το κράτος εξαγγείλει Σχέδιο επιδότησης μέ-
ρους του κόστους συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, ως 
κίνητρο προς όλα τα νοσηλευτήρια. Το ΚΕΒΕ συμμετέχει 
ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ καταθέτοντας 
συνεχώς προτάσεις για βελτίωση του όλου σχεδιασμού. 
Τον Ιούνιο του 2020 και παρά τις τεράστιες ανατροπές που 
έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, την υπέρμετρη πίεση 
που δέχθηκαν τα κρατικά νοσηλευτήρια και γενικότερα 
το σύστημα υγείας της χώρας, άρχισε η εφαρμογή και της 
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης με τη διενέργεια εγχειρή-
σεων. Συνεχίζουν όμως να παρατηρούνται πολλά προβλή-
ματα σε σχέση με τη χρήση του συστήματος σε βαθμό που 
φθάνουμε στο επίπεδο των καταχρήσεων. Η συμπεριφορά 
αυτή, η οποία προέρχεται τόσο από τους παρόχους του 
συστήματος (ιατροί ΠΙ και ΕΙ, διαγνωστικά κέντρα, εργα-
στήρια αναλύσεων) όσο και από τους δικαιούχους είναι 
απαράδεκτη και θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα. Το ΚΕΒΕ έχο-
ντας έγκαιρα εντοπίσει αυτό το πρόβλημα έχει αποστείλει 
επανειλημμένες επιστολές προς τον ΟΑΥ με συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για έλεγχο και περιορισμό των καταχρήσεων 
και παρακολουθεί το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ταυτό-
χρονα όμως επιρρίπτει ευθύνες και στην πολιτεία για την 
καθυστέρηση που σημειώνεται όσον αφορά την ενίσχυση 
του ΟΑΥ με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να δια-
χειριστεί αποτελεσματικά το τεράστιο αυτό έργο που του 
έχει ανατεθεί. Το ΚΕΒΕ καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και 
τη Βουλή να εγκρίνουν την πρόσληψη του αναγκαίου προ-
σωπικού προκειμένου να αναπτυχθούν οι αναγκαίοι μηχα-
νισμοί παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.  

Η Λιμενική Βιομηχανία και η Κύπρος
Για την Κύπρο που είναι νησί και ως επί το πλείστον ει-
σαγωγική χώρα, τα λιμάνια αποτελούν τον πνεύμονα της 

οικονομίας.

Συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, η λιμε-
νική βιομηχανία του τόπου έχει τεράστια σημασία δεδο-
μένου ότι τα σύγχρονα λιμάνια είναι εργαλεία ανάπτυξης.

Η σωστή, απρόσκοπτη, αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία 
των λιμανιών μας, επιτρέπουν στη χώρα να τροφοδοτείται, 
πάνω σε μόνιμη και σταθερή βάση, με εμπορεύματα/αγαθά 
και γενικά με προμήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για 
τη σωστή, συνεχή και εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη 
της οικονομίας μας.

Η χρησιμότητα ενός λιμανιού και η ποιότητα των υπηρε-
σιών που προσφέρει, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την 
ταχύτητα φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, από την καταλ-
ληλότητα και επάρκεια αποθηκευτικών χώρων για τα αγα-
θά που διακινούνται μέσω του λιμανιού και από την κατάλ-
ληλη υποδομή σε ότι αφορά τη γρήγορη, αποτελεσματική 
και ασφαλή φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων/αγαθών 
από και προς τα οχήματα μεταφοράς των εμπορευμάτων 
στην ενδοχώρα.

Στο μεγάλο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι της χώρας, αυτό 
δηλαδή της Λεμεσού, τα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας, απαιτούν:
1. Σύγχρονες προβλήτες ικανές να παρέχουν ασφαλή και 

επαρκή χώρο ελλιμενισμού στα σύγχρονα πλοία
2. Εξειδικευμένους και σύγχρονους τερματικούς σταθ-

μούς
3. Ποιοτικά, σύγχρονα, επαρκή και αξιόπιστα ανυψωτικά 

και φορτο-εκφορτωτικά μέσα (π.χ. γερανοί, γερανογέ-
φυρες, forklifts, straddle carriers κλπ.)

4. Επαρκείς και κατάλληλες υποδομές αποθηκευτικών 
χώρων ανάλογα με τη φύση, ιδιαιτερότητες και χαρα-
κτηριστικά των εμπορευμάτων προς αποθήκευση
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5. Άμεση και εύκολη πρόσβαση εισόδου και εξόδου από 
και προς τους λιμενικούς χώρους στα οχήματα μετα-
φοράς των εμπορευματοκιβωτίων

6. Ασφαλείς υποδομές διακίνησης των επιβατών/τουρι-
στών

7. Άρτια εξοπλισμένο και λειτουργικό δίκτυο προσφοράς 
υπηρεσιών προς τα πλοία, όπως π.χ. παραλαβής απορ-
ριμμάτων και αποβλήτων, παροχής πόσιμου νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος κ.α. και

8. Άρτια εκπαιδευμένο, ικανό, πιστοποιημένο, αριθμητι-
κά επαρκές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό

9. Σύγχρονο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό δίκτυο/σύστημα 
διασύνδεσης όλων των μερών/λιμενικών παραγόντων 
(π.χ. εκτελωνιστές, διαχειρίστριες εταιρείες, Αρχή Λιμέ-
νων, Τελωνειακή Αρχή κλπ.) για γρήγορη και αποτελε-
σματική ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των εγγρά-
φων 

10. Εποπτικό έλεγχο από την αρμόδια Αρχή σε ότι αφορά 
την ορθολογική λειτουργία των διαχειριστριών ιδιωτι-
κών εταιρειών (π.χ. τιμολογιακή πολιτική, επενδύσεις, 
στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα, 
εξοπλισμός γενικά, σύγχρονα συστήματα κλπ.)

Στην περίπτωση του λιμανιού Λεμεσού, το Κυπριακό κρά-
τος παραχώρησε, κατόπιν προκήρυξης και κατακύρωσης 
προσφοράς με σχετική σύμβαση, την εμπορική χρήση και 
λειτουργία του λιμανιού σε ιδιωτικές εταιρείες (διαχειρι-
στές) με αντάλλαγμα απόδοσης στο κράτος, πάνω σε ετή-
σια βάση, συγκεκριμένο ποσοστό επί των ετήσιων ακαθά-
ριστων εσόδων των ιδιωτών διαχειριστών.

Το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά και ανελλιπώς τις εργασίες 
στους λιμενικούς χώρους με γνώμονα τα δέκα (10) πιο 
πάνω συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας τα οποία εί-
ναι καθοριστικής σημασίας σε ότι αφορά τη βαθμίδα στην 
κλίμακα του δείκτη αποδοτικότητας των λιμανιών μας. Εκεί 
και όπου το Επιμελητήριο διαπιστώνει παρεκκλίσεις, ενερ-
γοποιείται άμεσα προς όλες τις κατευθύνσεις (αρμόδια 
Υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες, διαχειριστές και 
χρήστες του λιμανιού, σχετικούς επαγγελματικούς συνδέ-
σμους κλπ.) με στόχο την επίλυση προβλημάτων με τρόπο 
που να συμβάλλει στην ομαλή, αποδοτική και απρόσκοπτη 
λειτουργία των λιμανιών της χώρας.

Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο εργάζεται εμπεριστατω-
μένα και μεθοδικά προς την κατεύθυνση μείωσης των λι-
μενικών χρεώσεων προς τους χρήστες των λιμανιών. Συ-
γκεκριμένα, το ΚΕΒΕ έχει τα πιο κάτω αιτήματα τα οποία 
συζητά με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών σε σχέση με 
το λιμάνι Λεμεσού:
1. Μείωση της λιμενικής ταρίφας σε ότι αφορά τις εξαγω-

γές των χαμηλής αξίας εμπορευμάτων (π.χ. πεντονίτης, 
ούμπρα, γύψος, ανακυκλώσιμο χαρτί, χαρτόνι, πλαστι-

κά κλπ.)
2. Ειδικά την περίοδο αυτή λόγω της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού, για όλες τις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων, 
το κράτος να αποποιηθεί των εσόδων του τα οποία ει-
σπράττει από τους διαχειριστές του λιμανιού Λεμεσού 
και ολόκληρο το ανείσπρακτο ποσό να επιφέρει την 
ανάλογη μείωση στις λιμενικές ταρίφες εξαγωγής των 
εγχώρια παραγόμενων προϊόντων

3. Αναθεώρηση προς τα κάτω του δείκτη υπολογισμού 
της ετήσιας αύξησης στις λιμενικές ταρίφες, με βάση 
το σχετικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυπριακή Ναυτιλία
Σε μια σύντομη ανασκόπηση του έτους 2019, το Κυπριακό 
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
Κυπριακή Ναυτιλία παρέμεινε από τους σημαντικότερους 
πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας, με συνεισφορά γύρω 
στο 7% του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, ο Κυπριακός Στόλος παρέμεινε ο 11ος Με-
γαλύτερος Στόλος στον κόσμο και 3ος μεγαλύτερος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η Κύπρος επίσης, συνέχισε να θε-
ωρείται το μεγαλύτερο Κέντρο Πλοιοδιαχείρισης στην Ε.Ε. 
και ανάμεσα στα πρώτα τρία τέτοια κέντρα παγκοσμίως, 
με περίπου το 4% του παγκόσμιου στόλου και περίπου το 
20% των παγκόσμιων δραστηριοτήτων πλοιοδιαχείρησης 
έναντι τρίτων, να ελέγχονται από την Κύπρο. Κατά το τέλος 
του 2019, επιτεύχθηκε η ανανέωση του Κυπριακού Ναυ-
τιλιακού Φορολογικού Συστήματος από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για ακόμα δέκα χρόνια, αλλά και η επανεκλογή της 
Κύπρου στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που είναι το 
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αρμόδιο σώμα για τον καθορισμό της παγκόσμιας ναυτι-
λιακής πολιτικής και νομοθεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στην Κύπρο να συνεισφέρει ενεργά στη χάραξη πολιτικής 
για τη Διεθνή Ναυτιλία, καθώς επίσης και να προωθεί τα 
συμφέροντα της Κυπριακής Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο. 
Το ανανεωμένο Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα, καλύπτει 
πλήρως και με τη πιο σύγχρονη μορφή τους, τις τρεις βα-
σικές ναυτιλιακές δραστηριότητες που προσφέρονται σή-
μερα στην Παγκόσμια Ναυτιλία, δηλαδή την Πλοιοκτησία, 
την Πλοιοδιαχείριση και τη Ναύλωση Πλοίων, διατηρώ-
ντας την Κύπρο ως ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά 
κέντρα στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ναυτιλία.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2019, το Επιμελητήριο 
παρατήρησε με ικανοποίηση την έμφαση της Βιομηχανίας 
και της Ναυτιλιακής Διοίκησης στον τομέα της “Γαλάζιας 
Ανάπτυξης”, με την επίσημη ίδρυση του “Κυπριακού Ιδρύ-
ματος Θάλασσας” το οποίο αναμένεται να προωθεί τη ”Γα-
λάζια Ανάπτυξη” και θα υποβοηθήσει στην εφαρμογή των 
δράσεων που θα προβλέπει η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 
Πολιτική της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, η Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία ανα-
γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις και 
ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, προχώρησε σε μια σημα-
ντικότατη για το μέλλον της Βιομηχανίας κίνηση. Το Κυ-
πριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Κυπριακή Ένωση 
Πλοιοκτητών, ενέκριναν προς το τέλος του 2019, Πλαίσιο 
Συμφωνίας Συνένωσης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλί-
ου, με στόχο τη δημιουργία ενός καινούργιου και ενιαίου 
οργανισμού, ο οποίος θα εκπροσωπεί δυναμικά την Κυ-
πριακή πλοιοκτητική, πλοιοδιαχειριστική και Ναυτιλιακή 
Βιομηχανία γενικότερα, στην Κύπρο και διεθνώς, σε όλα τα 
θέματα ναυτιλιακής πολιτικής, εργασιακών και λειτουργι-
κών θεμάτων. 

Το 2020 έφερε μια παγκόσμια πρωτόγνωρη υγειονομική 
και κατά συνέπεια οικονομική κρίση, η οποία έπληξε ση-
μαντικά τον τομέα της Ναυτιλίας. Παρόλα αυτά λόγω της 
διεθνοποιημένης φύσης του Ναυτιλιακού κλάδου και της 
αναγκαιότητάς του, είναι από τους λίγους κλάδους που συ-
νέχισε να λειτουργεί ακατάπαυστα, μεταφέροντας το 90% 
του Παγκόσμιου Εμπορίου. Για να μπορέσει να συνεχίσει 
το σημαντικό ρόλο του, αναμένεται η άμεση οικονομική 
στήριξή της Ναυτιλίας μέσω οικονομικών προγραμμάτων 
στήριξης από την Κυβέρνηση αλλά και από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Οικονομίας (“EU Recovery Plan”). Η Ναυτιλία είναι ένας 
κλάδος που απέδειξε ότι ξέρει “να τραβάει κουπί” και να 
λειτουργεί ως αιμοδότης για την Κυπριακή Οικονομία, δε-
δομένου ότι της δοθεί η αναγκαία οικονομική στήριξη με 
τη μορφή παροχής ρευστότητας.

Οι θετικές εξελίξεις του 2019 αλλά και η σωστή διαχείριση 

Επίσκεψη ΚΕΒΕ και ΕΤΑΠ Λευκωσίας στην περιοχή Τυλληρίας

της υγειονομικής κρίσης από την Κυπριακή Κυβέρνηση, δι-
ατηρούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ναυτιλιακό το-
μέα, καθώς διαφαίνεται ότι η Κυπριακή Ναυτιλία έχει γερές 
βάσεις και εφόσον παρέλθει η κρίση που διανύουμε και 
επέλθει η ανάκαμψη, θα μπορέσει να επανέλθει δυναμικά 
και θα συνεχίσει την ήδη επιτυχημένη πορεία της. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμε-
ρα αποτελείται από 39 Δήμους (9 κατεχόμενοι) που ανή-
κουν στις αστικές περιοχές και 349 Κοινοτικά Συμβούλια 
που ανήκουν στις αγροτικές περιοχές.

Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθ-
μός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικών 
προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους 
δεδομένων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες 
μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αποδο-
τικότητας και της βιωσιμότητα αλλά και της ποιοτικής ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι η μείωση στον αριθμό των 
δήμων μέσω του περιορισμού της επικάλυψης που μπο-
ρεί να επιτευχθεί με τη συμπλεγματοποίηση κατά περιο-
χές. Μια τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ταυτόχρονα θα 
συμβάλει στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα πρέπει να υπάρ-
ξει σύγκληση απόψεων όλων των εμπλεκομένων φορέων 
(Κοινοβουλευτικά Κόμματα, Ενώσεις Δήμων και Κοινοτή-
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των και άλλοι φορείς). Πρώτιστα όμως χρειάζεται από τη 
μια αναγνώριση του προβλήματος, ότι δηλαδή με την υφι-
στάμενη διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν δια-
σφαλίζεται η βιωσιμότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών 
προς τους δημότες και από την άλλη, ειλικρινής πρόθεση 
και αλλαγή νοοτροπίας έτσι ώστε να υλοποιηθεί μια μεταρ-
ρύθμιση με σταδιακή εφαρμογή που θα αποβεί σε όφελος 
του πολίτη και της οικονομίας. 

Σε όλες τις προηγμένες και ανεπτυγμένες κοινωνίες η το-
πική αυτοδιοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων βρίσκεται 
πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του κράτους 
κοντά στους πολίτες, μερίμνησε να εκσυγχρονιστεί και να 
βελτιώσει την επαφή της με τις τοπικές κοινωνίες, Με αυτό 
τον τρόπο αναβαθμίστηκε σημαντικά η ποιότητα ζωής, το 
επίπεδο των υπηρεσιών αλλά και η συμμετοχή των πολι-
τών σε τοπικές δράσεις.

Συνεργασία με το κοινοβούλιο
Η Βουλή είναι το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
χάραξη και στη διαμόρφωση της εκάστοτε επιχειρηματικής 
και οικονομικής πολιτικής. Το ΚΕΒΕ συμμετέχει σχεδόν κα-
θημερινά στις συνεδρίες των διαφόρων Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών με κύριο στόχο τη σωστή ενημέρωση του Σώ-
ματος αναφορικά με τις θέσεις του εμποροβιομηχανικού 
κόσμου, ώστε οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου να συμ-
βάλλουν στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
και να μην επιβαρύνουν αχρείαστα τον ιδιωτικό τομέα, τις 
επιχειρήσεις και γενικότερα τις επενδύσεις. Η σοβαρή και 
εμπεριστατωμένη συμμετοχή των λειτουργών του ΚΕΒΕ, 
και των εκπροσώπων των επαγγελματικών συνδέσμων στις 
συνεδρίες των Επιτροπών της Βουλής έχει καταστήσει το 
ΚΕΒΕ εδώ και χρόνια ως ένα από τους πιο αξιόπιστους συ-
νεργάτες του Κοινοβουλίου.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ κατάθεσε 
σωρεία απόψεων και εισηγήσεων για τροποποιήσεις σε 
προτεινόμενα νομοθετήματα που άμεσα ή έμμεσα επηρε-
άζουν τον επιχειρηματικό κόσμο και ενημέρωσε τη Βουλή 
για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
μέλη του. Εκτός των διαφόρων νομοθετημάτων και Κα-
νονισμών, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και των Επαγ-
γελματικών Συνδέσμων κατέθεσαν τις απόψεις τους για 
θέματα όπως το Γενικό Σχέδιο Υγείας, τη στήριξη και ανά-
πτυξη της βιομηχανίας, την επίλυση των προβλημάτων 
που παρουσιάζονται στις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώ-
νες, τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος, 
τη βελτίωση της απασχόλησης και την αδυναμία που πα-
ρουσιάζεται στις επιχειρήσεις για εξεύρεση κατάλληλου 
εργατικού δυναμικού, την ενέργεια και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και για πολλά άλλα θέματα τομεακού και 

οριζόντιου χαρακτήρα. Δεδομένου του πολύ καθοριστι-
κού ρόλου που διαδραματίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στην τελική διαμόρφωση των διαφόρων νομοθεσιών και το 
πώς αυτές επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότη-
τα και κατ’ επέκταση την πορεία της οικονομίας, το ΚΕΒΕ 
θα συνεχίσει να επενδύει στη στενή συνεργασία και ενη-
μέρωση των μελών του Σώματος ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δυνατή κατανόηση, υποστήριξη και συμπερίληψη 
των θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου στις διάφορες 
νομοθεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας
Η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, μέσα στα πλαίσια των εργα-
σιών της για τα θέματα ενέργειας, διαχειρίστηκε σημαντικά 
θέματα ενεργειακής πολιτικής εκ των οποίων τα σημαντι-
κότερα είναι:
•  Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας (ΑΠΕ)
•  Μεταβατική ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού
•  Ένταξη των ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρι-

σμού
•  Συμψηφισμός λογαριασμών στην κατανάλωση ηλεκτρι-

κής ενέργειας (Net-Billing)
•  Ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
•  Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού
•  Ενεργειακή απόδοση στη θέρμανση και ψύξη

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
με το Επιμελητήριο του Μονακό
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Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία         
των επενδύσεων μεταξύ Κύπρου     
και άλλων χωρών
Η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που 
να ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές σε ότι 
αφορά τις επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτε-
ρικό, καθώς επίσης και επενδύσεις ξένων στην Κύπρο θε-
ωρείται από το ΚΕΒΕ ιδιαίτερης σημασίας. Προς το σκοπό 
αυτό το ΚΕΒΕ συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που λει-
τουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού. 

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενθάρρυνση 
ανάληψης πρωτοβουλιών από τους Κύπριους επιχειρημα-
τίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους και σε άλλες 
χώρες, καθώς επίσης και την προσέλκυση ξένων επενδυ-
τών στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια Επιτροπή 
εποικοδομητικές εισηγήσεις που στόχο έχουν να ενδυνα-
μώσουν την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία 
μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών για αμοιβαίο όφελος.   
Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθη-
κών για επενδύσεις.

Διαιτησία - Διαμεσολάβηση
Η ενημέρωση των μελών για τις εναλλακτικές μεθόδους 
επίλυσης διαφορών συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπη-
ση περίοδο. Είναι αποδεδειγμένο πως αυτές οι μέθοδοι 
μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα των μεγάλων καθυ-
στερήσεων που παρατηρούνται στην απονομή της δικαιο-
σύνης και να προσφέρουν αποτελεσματικές εναλλακτικές 
λύσεις για τις επιχειρήσεις υποβοηθώντας την επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Είναι ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό που 
λειτουργούν στο ΚΕΒΕ Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Υπη-
ρεσία Διαιτησίας αποσκοπώντας στην επίλυση εμπορικών 
διαφορών με τρόπο δίκαιο, αμερόληπτο, γρήγορο, αποτε-
λεσματικό, εχέμυθο και οικονομικό, διατηρώντας ταυτό-
χρονα την εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας και προ-
σφέροντας εξυπηρέτηση ψηλών προδιαγραφών στα μέρη.

Αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ έχει εκδώσει πρότυπους όρους 
που αφορούν τόσο τη διαιτησία όσο και τη διαμεσολάβη-
ση προτρέποντας τα μέλη του όπως τους περιλαμβάνουν 
στα συμβόλαια που υπογράφουν για να έχουν αποτελε-
σματικές εξωδικαστικές διεξόδους σε περίπτωση εμπορι-
κής διαφοράς. 

Το ΚΕΒΕ συνέχισε ταυτόχρονα να καλεί τα μέλη του να 
κάνουν μεγαλύτερη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του 
αφού αυτό αναμφισβήτητα αποβαίνει προς όφελος τους. 
Εκτός από τις δικές του υπηρεσίες το ΚΕΒΕ συνέχισε να 

Συνάντηση ηγεσίας ΚΕΒΕ με Βουλευτές ΔΗΣΥ

προωθεί στα μέλη του και τις σχετικές υπηρεσίες του Δι-
εθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) που αποσκοπούν 
στη διευθέτηση διεθνών/διασυνοριακών εμπορικών δια-
φορών. Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ μέσω της Κυπριακής Εθνικής 
Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αφορά 
και την υποβολή προτάσεων για διορισμό Κυπρίων διαι-
τητών σε διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του 
Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του ΔΕΕ.

Η προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της διαιτησίας από 
το ΚΕΒΕ χρονολογείται εδώ και πολλά χρόνια και επικε-
ντρώνεται στην εξεύρεση κατάλληλου διαιτητή σε σχετικές 
υποθέσεις ενώ η εμπλοκή του στη διαμεσολάβηση είναι 
πιο θεσμοθετημένη με βάση το Νόμο για Διαμεσολάβηση 
σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις. Βάση του Νόμου που 
αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές διαφορές, μια 
από τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο επίσημο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, προνοεί και εγγραφή στο ΚΕΒΕ. Επιπλέον το ΚΕΒΕ έχει 
ως εκ του νόμου την ευθύνη για τη διοργάνωση σχετικών 
40ωρων προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και 24ωρων προ-
γραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης διαμεσολαβητών. 
Τα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών του ΚΕΒΕ 
τυγχάνουν της έγκρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Διαμεσο-
λάβησης της Νορβηγίας. Κατά την υπό επισκόπηση περίο-
δο διοργανώθηκε ένα 24ωρο πρόγραμμα με τη συμμετοχή 
20 περίπου ατόμων.

Αναφέρεται τέλος ότι μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών 
της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ χρησιμοποιήθη-
κε από τον Χρηματοικονομικό Επίτροπο σε σχέση με δια-
μεσολαβήσεις σε υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων 
που γίνονται υπό την αιγίδα του. 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε
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Εθνική Επιτροπή Πληρωμών
Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην Εθνική Επιτροπή Πληρωμών 
(που διαδέχθηκε τη Συντονιστική Επιτροπή SEPA) η οποία 
λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας 
συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.

Η Επιτροπή στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτικών και την 
ετοιμασία στρατηγικών για αντιμετώπιση των προκλήσεων 
όσον αφορά τις πληρωμές καθώς και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών που δημιουργούνται με τις αλλαγές στο Ευρω-
παϊκό αλλά και στο γενικότερο τοπίο των υπηρεσιών πλη-
ρωμών, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. 

Η Επιτροπή ασχολήθηκε κυρίως με την υιοθέτηση των άμε-
σων πληρωμών (instant payments) σε ευρώ. Παράλληλα η 
Επιτροπή κάλεσε λόγω της πανδημίας τόσο τους χρήστες 
των υπηρεσιών πληρωμών να προτιμούν, όσο και τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διευκολύνουν την 
πραγματοποίηση των πληρωμών ηλεκτρονικά, όπως για 
παράδειγμα μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, ηλε-
κτρονικής τραπεζικής -συμπεριλαμβανομένων πληρωμών 
SEPA και πάγιων εντολών - καθώς και ανέπαφων πληρω-
μών μέσω καρτών ώστε να πληρούνται, στο βαθμό του 
εφικτού, οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατί-
ας και ειδικότερα για τήρηση της κοινωνικής απόστασης. 
Αναφέρεται επίσης ότι το ΚΕΒΕ απέστειλε ηλεκτρονικά στα 
μέλη του ενημερωτικά φυλλάδια που διοχέτευσε ο Σύνδε-
σμος Τραπεζών μέσω της Επιτροπής το οποίο αφορούσε 
τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν κάνουν πληρωμές 
στην Ευρώπη και τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι 
επιχειρήσεις για προστασία τους όταν επιλέγουν τραπεζι-
κές υπηρεσίες που προσφέρονται online ή μέσω κινητής 
τηλεφωνίας.

Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε δημόσια δι-
αβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική 
για Λιανικές Πληρωμές καθώς και ημερίδα που διοργάνω-
σε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύ-
προ, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, με 
θέμα: «Χρέος και Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια: Επιτεύγματα 
και Προκλήσεις». 

Ακάλυπτες/Μεταχρονολογημένες επιταγές
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφο-
ριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας, ο αριθμός των ακάλυ-
πτων επιταγών ανήλθε στις 914 το 2019 σε σύγκριση με 
908 το 2018. Η αξία των ακάλυπτων επιταγών παρουσίασε 
μικρή μείωση και ανήλθε σε €1,413,728 το 2019 σε σχέση 
με €1,483,715 το 2018. Το συμπέρασμα είναι πως ουσια-
στικά η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί και συνεπώς 
το πρόβλημα της έκδοσης ακάλυπτων ή/και μεταχρονολο-
γημένων επιταγών αν και σαφώς μικρότερο σε σχέση με το 

παρελθόν, παραμένει στην οικονομία επηρεάζοντας δυ-
σμενώς τη ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά και πολλές 
φορές ακόμα και την ίδια την επιβίωση τους.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να καλεί τις επιχειρήσεις όπως αποφεύ-
γουν τέτοιες πρακτικές και όπως δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην πιστωτική τους πολιτική και τις ευκολίες πληρωμής 
που παρέχουν ενόψει και της δύσκολης κατάστασης που 
αντιμετωπίζει η οικονομία η οποία δυνατόν να οξύνει το 
πρόβλημα. Ταυτόχρονα συνέχισε να τονίζει προς όλες τις 
κατευθύνσεις το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να υποστηρί-
ζει σθεναρά όλες τις ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν 
στον περιορισμό και καταπολέμηση του απαράδεκτου αυ-
τού φαινομένου.

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ακράδαντα πως ο ουσιαστικός περιορι-
σμός του προβλήματος θα επιτευχθεί μόνο με τον περιο-
ρισμό της χρήσης των επιταγών ως μέσου πληρωμής και 
μέσω της προώθησης της χρήσης άλλων τρόπων πληρω-
μών όπως τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις 
κ.α. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που έχει 
αρχίσει (και που επιθυμία του ΚΕΒΕ είναι όπως ενταθεί και 
ολοκληρωθεί το συντομότερο) θα έχει ως αποτέλεσμα την 
ραγδαία αύξηση αυτών των τρόπων πληρωμής. Θεωρούμε 
δε πως η ίδρυση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής θα αποβεί καταλυτική. Ταυτόχρονα οι 
εναλλακτικοί τρόποι πληρωμών θα πρέπει να προωθηθούν 
πολύ πιο έντονα από τις αρμόδιες αρχές και στην κατεύ-
θυνση αυτή το ΚΕΒΕ συνιστά στα μέλη του όπως περιλαμ-
βάνουν στα τιμολόγια που εκδίδουν τα στοιχεία πληρωμής 
τους (αριθμός λογαριασμού, IBAN και BIC) σύμφωνα και με 
τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για να μπορεί να γίνεται 
η εξόφληση ευκολότερα με έμβασμα. 

Προώθηση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Η στενή συνεργασία του ΚΕΒΕ με την Κυπριακή Ομοσπον-
δία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) που 
είναι συνδεδεμένη μαζί του συνεχίστηκε και κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η 
γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Ως εκ τούτου σε συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ στη-
ρίζει και προωθεί διαχρονικά τη γυναικεία επιχειρηματικό-
τητα με διάφορους τρόπους, όπως εξάλλου πράττει και η 
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικείας Επι-
χειρηματικότητας και μετά την επιτυχία που σημείωσε 
το 1ο Μεσογειακό Συμπόσιο, πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία της ΚΟΓΕΕ, το 2ο Μεσογειακό Συμπόσιο με την 
παρουσία της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και άλλων με-
λών της Γραμματείας της Διεθνούς, Προέδρων χωρών της 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε
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BPW Ευρώπης, ως και άλλων προσωπικοτήτων. Στο Συμπό-
σιο συζητήθηκαν θέματα καίριας σημασίας για τις γυναίκες 
Επιχειρηματίες/ Επαγγελματίες και δόθηκε η ευκαιρία για 
δικτύωση και συνεργασίες στο Μεσογειακό χώρο. Το Συ-
μπόσιο προσφώνησε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ.

Με τη λήξη του 2ου Μεσογειακού Συμποσίου άρχισαν οι 
ετοιμασίες για διοργάνωση του 3ου BPW Μεσογειακού Συ-
μποσίου αφού η ΚΟΓΕΕ έχει θεσμοθετήσει τη διοργάνω-
ση του Συμποσίου σε ετήσια βάση. Το ΚΕΒΕ και η ΚΟΓΕΕ 
εξέδωσαν δελτίο τύπου με την ευκαιρία της Ημέρας ίσης 
Αμοιβής όπου επεσήμαναν το χάσμα που επικρατεί και κά-
λεσαν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι το ΚΕΒΕ μαζί με την ΚΟΓΕΕ 
συμμετείχαν σε υποβολή πρότασης έργου που αφορά τις 
γυναίκες μετανάστες. Της πρότασης ηγούνται τα Ευρωεπι-
μελητήρια και αναμένεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
της. Επίσης υπήρξε αριθμός συναντήσεων μεταξύ των ηγε-
σιών του ΚΕΒΕ και της ΚΟΓΕΕ για περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο οργανισμών και για συντονισμό των 
ενεργειών και των επόμενων βημάτων, ενώ το ΚΕΒΕ συνέχι-
σε να πληροφορεί την ΚΟΓΕΕ για συνέδρια και εκδηλώσεις 
στο εξωτερικό αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα οποία αποστέλλο-
νται στο Επιμελητήριο από το διεθνές δίκτυο που διαθέτει.

Παράλληλα συνεχίστηκε η εκπροσώπηση της γυναικείας 
επιχειρηματικής τάξης της Κύπρου από την ΚΟΓΕΕ στο Δί-
κτυο Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων κατόπιν του διορι-
σμού από το ΚΕΒΕ της Προέδρου της ΚΟΓΕΕ ως εκπροσώ-
που του στο επανασυσταθέν Δίκτυο. Το Δίκτυο διεξήγαγε 
έρευνα για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
επιχειρηματίες στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρή-
σεων τους στην οποία συμμετείχε η ΚΟΓΕΕ. 

Αναφέρεται τέλος ότι αξιωματούχοι της ΚΟΓΕΕ αλλά και 
της κάθε τοπικής ΟΓΕΕ συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμ-
βούλια του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων αντί-
στοιχα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφω-
ση των θέσεων και της πολιτικής των Επιμελητηρίων. Αυτό 
αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει 
το ΚΕΒΕ στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
αλλά και της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από   
την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT) 
Το ΚΕΒΕ συνέχισε να πληροφορεί συστηματικά τα μέλη του 
για τις εξελίξεις σε σχέση με το Brexit σε συνεργασία με τον 
Κύπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και ειδικότερα 
για τη συμφωνία αποχώρησης του ΗΒ που τέθηκε σε εφαρ-

μογή από την 1η Φεβρουαρίου 2020 αλλά και τις μετέπειτα 
εξελίξεις/πρόοδο των συνομιλιών για τον καθορισμό της 
μελλοντικής σχέσης του ΗΒ με την ΕΕ μετά τη λήξη της με-
ταβατικής περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η ημερο-
μηνία αυτή είναι οριστική αφού δεν έχει ζητηθεί από το 
ΗΒ μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια επέκταση της 
μεταβατικής περιόδου.

Η πληροφόρηση αυτή περιέλαβε θέματα όπως τα τελω-
νειακά (απεστάλη αναλυτικός τελωνειακός οδηγός), ειδικά 
θέματα για συγκεκριμένους τομείς όπως φάρμακα, ιατρι-
κές συσκευές, χημικά κλπ, θέματα προτύπων, πληροφόρη-
ση σε σχέση με το δασμολόγιο του ΗΒ σε περίπτωση μη 
επίτευξης συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση (όπου το 
ΚΕΒΕ συμμετείχε και σε σχετική διαβούλευση), τη νέα μετα-
ναστευτική πολιτική του ΗΒ, αλλά και σωρεία οδηγών και 
καταλόγων ελέγχου προετοιμασίας των επιχειρήσεων.

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνεί-
ων σειρά σεμιναρίων σε όλες τις πόλεις για ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για το καθεστώς που θα επικρατούσε σε σχέ-
ση με τις τελωνειακές διαδικασίες και γενικότερα τις εισα-
γωγές/εξαγωγές σε περίπτωση που δεν θα επιτυγχανόταν 
συμφωνία αποχώρησης του ΗΒ και θα υπήρχε το ούτω 
καλούμενο άτακτο Brexit. Διοργανώθηκε επίσης σεμινάριο 
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα πρότυπα μετά το 
Brexit. Επιπρόσθετα διοργανώθηκαν κατά την υπό επισκό-
πηση περίοδο συσκέψεις με την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με το Brexit και 
τη συμμετοχή βασικών φορέων της Κυπριακής οικονομίας 
από τον ιδιωτικό τομέα υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ με στό-
χο την ανταλλαγή απόψεων και διαβίβαση των απόψεων/
ανησυχιών τους σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη 
μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ.

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στο ΚΕΒΕ
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη σύσκεψη στην παρουσία 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέ-
σβη Κορνήλιο Κορνηλίου όπου συμφωνήθηκε όπως οι 
φορείς υποβάλουν λεπτομερή υπομνήματα για τα θέμα-
τα που επηρεάζουν τον κλάδο τους αλλά και γενικότερα 
καθώς και εισηγήσεις / προτάσεις για αντιμετώπισή τους. 
Όπως είναι γνωστό το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πολύ 
σημαντικό εταίρο της Κύπρου σε θέματα οικονομίας και 
επιχειρήσεων και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε μελλοντική 
σχέση επιτευχθεί θα επηρεάσει την Κύπρο σε σημαντικό 
βαθμό. Συμφωνήθηκε επίσης όπως η στενή επαφή του 
ΚΕΒΕ με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τους επιχειρη-
ματικούς φορείς συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυ-
νατού αποτελέσματος για την Κύπρο. Αναφέρεται επίσης 
ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν σε αριθμό ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών σε σχέση με το Brexit 
και τις επιπτώσεις του, έδωσαν πολλές συνεντεύξεις και 
αρθρογράφησαν για το θέμα. Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ εξέ-
δωσε αριθμό ανακοινώσεων εκφράζοντας τις ανησυχίες 
των επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη για κατάληξη 
σε συμφωνία που θα διέπει τη μελλοντική σχέση του ΗΒ 
με την ΕΕ και καλώντας τα μέλη του σε εγρήγορση και 
προετοιμασία. 

Οικονομική Διπλωματία 
Κατά την περίοδο που πέρασε, συνεχίστηκε η συστημα-
τική και ουσιαστική συμμετοχή του ΚΕΒΕ στα θέματα της 
οικονομικής διπλωματίας καθώς και η συμμετοχή του σε 
όλες τις εκδηλώσεις της σχετικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Το ΚΕΒΕ θεωρείται από το Υπουργείο 
Εξωτερικών βασικός εταίρος στα θέματα της οικονομικής 
διπλωματίας και συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην σχετι-
κή Καθοδηγητική Επιτροπή που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες 
της Καθοδηγητικής Επιτροπής για την Οικονομική Διπλω-
ματία ενώ στελέχη του παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις 
σε θέματα οικονομικής διπλωματίας που διοργανώθηκαν 
από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΚΕΒΕ υπέβαλε επίσης 
τα σχόλια και απόψεις του τόσο επί της Αναθεωρημένης 
Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Οικονομική Διπλωματία όσο 
και επί του Προσχεδίου της Τελικής Έκθεσης για την Οι-
κονομική Διπλωματία. Τις εκθέσεις ετοίμασε η κοινοπραξία 
Clingendael Academy – Ecorys στην οποία το Υπουργείο 
Εξωτερικών έχει αναθέσει τη μελέτη για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης πολιτικής και την ενάσκηση Οικονομικής Δι-
πλωματίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Με επιστολή του δε προς το ΚΕΒΕ, ο Υπουργός Εξωτερι-
κών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναγνωρίζοντας το σημαντι-
κό ρόλο που διαδραματίζει το ΚΕΒΕ και οι 38 Διακρατικοί 

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν υπό την αιγί-
δα του, ζήτησε την ουσιαστική συμβολή του Επιμελητηρί-
ου και των Συνδέσμων σε θέματα οικονομικής διπλωματίας 
με στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής 
και αποτελεσματικής Στρατηγικής/Σχεδίων Δράσης για την 
Οικονομική Διπλωματία, προς όφελος της χώρας μας. 

Βραβεία Διπλωμάτη της χρονιάς 
Συνδεδεμένα με την οικονομική διπλωματία είναι και τα 
Βραβεία Διπλωμάτη της χρονιάς που διοργανώθηκαν για 
πρώτη φορά από το ΚΕΒΕ στα πρότυπα παρομοίων βρα-
βεύσεων που διοργανώνονται σε άλλες χώρες του εξωτερι-
κού. Στόχος είναι η επιβράβευση των ξένων Διπλωματικών 
Αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο για το 
έργο που επιτελούν, η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων 
μας με αυτές αλλά και η ενίσχυση των προσπαθειών στην 
κατεύθυνση της εξωστρέφειας της χώρας μας και της άσκη-
σης οικονομικής διπλωματίας που αποτελεί πλέον βασικό 
πυλώνα πολιτικής.

Σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προε-
δρικό Μέγαρο την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και τελού-
σε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών, βραβεύτηκαν 
δύο αρχηγοί Διπλωματικών Αποστολών. Μετά από ψηφο-
φορία μεταξύ των Αρχηγών των Διπλωματικών Αποστολών 
με έδρα την Κύπρο, νικήτρια για το 2019 αναδείχθηκε η 
Πρέσβειρα της Αιγύπτου κα. Mai Taha Mohamed Khalil. 

Το βραβείο για το Διπλωμάτη της Χρονιάς με έδρα εκτός 
Κύπρου αποδόθηκε στον Καναδό Ύπατο Αρμοστή κ. Mark 
Allen, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της κριτικής επι-
τροπής και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα προκαθο-
ρισμένα κριτήρια. Μετά την επιτυχία της διοργάνωσης, ο 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

Ευρεία σύσκεψη επιχειρηματικών φορέων για το Brexit σε 
στενή συνεργασία του ΚΕΒΕ με το Υπουργείο Εξωτερικών
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 Γεώργιος Τσαππής, Ισορροπημέναι Ζωοτροφαί ΛΤΔ

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 
«Γε’νέο Επιχειρείν 2019»
Στις 21/11/2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η δεύτερη κατά συνέχεια ετήσια βράβευση νεανικής επι-
χειρηματικότητας “Γε’ νέο Επιχειρείν” που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ και το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» και στη-
ρίζει η Ελληνική Τράπεζα. Το βραβείο “Γε’ νέο Επιχειρείν” 
έλαβε το όνομα του από την ομώνυμη στήλη του περιοδι-
κού «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» και έχει καταστεί ένας νέος 
θεσμός που ενθαρρύνει και επιβραβεύει τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα της χώρας μας. Οι νέοι που βραβεύονται θα 
γίνουν μέλη του «Γε’ νέο Επιχειρείν» και εισέρχονται σε ένα 
δίκτυο με εξίσου σημαντικούς και αξιόλογους νέους, που 
έχουν ήδη βραβευτεί τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι βραβευθέντες για τα βραβεία “Γε’ νέο Επιχειρείν 2019” 
είναι:
• Γε’ Νέο Επιχειρείν
 Παύλος Φωκάς
• Εμπορικές Επιχειρήσεις
 Ανδρέας Παπαντωνίου

θεσμός, υιοθετήθηκε ως ετήσιος και θα τελεί πάντα υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών.

Αναφέρεται τέλος ότι άρχισαν οι προετοιμασίες για την επό-
μενη τελετή βράβευσης που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγα-
ρο το Δεκέμβριο 2020. Υψηλή προσκεκλημένη και κύρια ομι-
λήτρια θα είναι η κα Federica Mogherini, τέως Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατου Εκπρόσωπου της ΕΕ 
για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και νυν 
Πρύτανη του διεθνούς κύρους, Κολλεγίου της Ευρώπης. Τα 
βραβεία αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ η 
οποία συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του 
Επιμελητηρίου στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας. 

KEBE Business Leader Awards
Η διοργάνωση έχει στόχο την επιβράβευση των Κύπριων 
Επιχειρηματιών που μέσα από την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα έχουν αναπτύξει την επιχείρησή τους αλλά 
έχουν συμβάλει και στην περαιτέρω ανάπτυξη, ωρίμανση 
και αναβάθμιση του ίδιου του κυπριακού επιχειρείν.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται σε συνεργασία με 
την IMH, με χορηγούς την EY, EUROPEAN UNIVERSITY, 
CABLENET, QATAR AIRWAYS, ZIVANA LOEL και τις υπερα-
γορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Το 2019 τα βραβεία απονεμήθηκαν στους πιο κάτω:
• Τιμητικό Βραβείο ΕΥ για το έργο και τη συνολική προ-

σφορά στην επιχειρηματικότητα 
 Γιώργος Δαυίδ, Επίτιμος Πρόεδρος Coca – Cola 3E
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία 
 Ρηγίνος Τσάνος, Όμιλος Εταιρειών RPT
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία 
 Παναγιώτης Παπαφιλίππου P & P Ice Cream Group
• Βραβείο Business Leader στην κατηγορία Χρηματοοι-

κονομικά και Επαγγελματικές Υπηρεσίες 
 Δήμητρα Καλογήρου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύ-

πρου
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες 
 Γιώργος Βασιλόπουλος, Άρης Βασιλόπουλος, Πέτρος 

Βασιλόπουλος, Όμιλος G.A.P VASSILOPOULOS
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, 

Εστίαση και Ψυχαγωγία 
 Κωστάκης Λοϊζου, Όμιλος Λούης
• Βραβείο Business Leader στην κατηγορία Εμπόριο 
 Ιάκωβος Φωτιάδης, IPH Iakovos Photiades Foodstuff 

Suppliers Ltd
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Ακίνητα, 

Κατασκευές & Ανάπτυξη Γης 
 Μιχάλης Δ. Ζαβός, Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός
• Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Γεωργία – 

Κτηνοτροφία - Αλιεία

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

ΚΕΒΕ Business Leader Awards 2019

Βράβευση Γε’ Νέο Επιχειρείν 2019
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• Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 ‘Αντρια Τσολάκη / Γεωργία Καυκαλιά / Γεωργία Σώσειλου
• Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
 Αντώνης Κουντούρης
• New Media
 Άντρεα Σολομωνίδου / Νικόλας Χρυσοστόμου
• Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 Τζούλια Αναστασίου
• Κοινωνικής Προσφοράς
 Joseph Borghese

Προβολή της Κυπριακής Οικονομίας 
σε Διεθνή ΜΜΕ

Μια από τις βασικές δράσεις του ΚΕΒΕ είναι η παραχώρηση 
συνεντεύξεων του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του 
επιμελητηρίου σε Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την 
πρόοδο και την πορεία εξελίξεων της Κυπριακής Οικονομίας. 
Στις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν έγινε εκτενής αναφο-
ρά στους κύριους τομείς της οικονομίας και των δυνατοτή-
των τους καθώς και ανάλυση/παρουσίαση των προοπτικών 
και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος σε 
ξένους επενδυτές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο στρατηγικό 
ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και των ιδιαίτερα φιλικών 
σχέσεων που διατηρεί η χώρα με όλα τα γειτονικά κράτη 
δίνοντας έμφαση στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει η Κύπρος σε ξένες εταιρείες ως βάση διεξαγωγής των 
εργασιών τους με την ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς.

 

Πρότυπα - Προδιαγραφές

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών και ενερ-
γειών του για ετοιμασία και υιοθέτηση όσο το δυνατό περισ-
σότερων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο την παραπέρα 
αναβάθμιση της ποιότητας των εγχώρια παραγόμενων αγα-
θών και προσφερόμενων υπηρεσιών, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε 
στενά και εποικοδομητικά με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυ-
ποποίησης. Παράλληλα, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε κατά την 
περίοδο αυτή, τόσο μέσω της Γραμματείας του, όσο και από 
επηρεαζόμενα μέλη του, σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης για την ετοιμασία 
Ευρωπαϊκών Προτύπων για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.

Απάτες από Ξένες Εταιρείες

Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να 
επισύρει την προσοχή των μελών του σε σχέση με ύποπτες/ 
αμφιλεγόμενες / παραπλανητικές επιστολές που τους απο-
στέλλονται καλώντας τα να τις αγνοούν, αφού το φαινόμενο 
της απάτης από ξένες εταιρείες συνεχίζει να υπάρχει. Σε πε-
ρίπτωση δε υποψίας ή ακόμα και αμφιβολίας να επικοινω-
νούν άμεσα με το ΚΕΒΕ πριν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε 
ενέργειες / δεσμεύσεις που μπορεί να τους αφήσουν σοβαρά 
εκτεθειμένους.

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Κ Ε Β Ε

Βραβείο 
Διπλωμάτη της 
χρονιάς 2019 
Πρέσβειρα της 
Αιγύπτου 
κα. Mai Taha 
Mohamed Khalil



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

   Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον 
κύριο στυλοβάτη της 
κυπριακής βιομηχανίας 
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O κλάδος της βιομηχανίας απέδειξε, τόσο κατά τις προη-
γούμενες οικονομικές κρίσεις όσο και την περίοδο της παν-
δημίας, ότι διαθέτει εξαιρετικές αντιστάσεις και ότι έχει την 
ικανότητα να στηρίξει την κυπριακή οικονομία με πολύ κα-
λές προοπτικές. Η μεταποίηση, ως μέρος του δευτερογενούς 
τομέα δραστηριότητας της οικονομίας (εξαιρουμένου του 
τομέα των κατασκευών), συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ 
και στην αγορά εργασίας. Διαθέτει δηλαδή, τη δυνατότητα 
να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των εξαγωγών, και 
κατ’ επέκταση, του εμπορικού ισοζυγίου, στην απασχόληση, 
στην παραγωγικότητα και γενικότερα στην ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας της Κύπρου ακόμα και κάτω από πολύ 
αντίξοες και δυσχερείς συνθήκες.

Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα είναι τα πετρελαιοειδή, τα 
τυροκομικά, οι χυμοί, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα πλα-
στικά. Ενώ πολύ μεγάλο μέρος της Κυπριακής Βιομηχανικής 
παραγωγής διατίθεται στην Κυπριακή οικονομία, τόσο για 
τις ανάγκες του εγχώριου πληθυσμού όσο και για τις ανά-
γκες των 3.0 εκατ. τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο.

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας
Σκοπός της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας είναι ο καθο-
ρισμός της βιομηχανικής πολιτικής που ακολουθεί το Επι-
μελητήριο και η μελέτη όλων των θεμάτων που επηρεάζουν 
τον τομέα της βιομηχανίας. Την προεδρία της Επιτροπής 
κατέχει ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κος Ντίνος 
Μιτσίδης. Τον τελευταίο χρόνο την Επιτροπή απασχόλησαν 
διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων η πολιτική μίσθωσης 
τεμαχίων στις Βιομηχανικές Περιοχές, η δημιουργία κέ-
ντρων αποθήκευσης (Logistics Centers) στις Βιομηχανικές 
Περιοχές, η έλλειψη εργατικού δυναμικού (ειδικευμένο και 
ανειδίκευτο), η υιοθέτηση ζώνης προστασίας των Βιομηχα-
νικών Ζωνών/Περιοχών από την επέλαση των οικιστικών 
αναπτύξεων και τα μεγάλα προβλήματα που επέφερε στη 
βιομηχανία η πανδημία του κορωνοϊού.

Συναντήσεις στις Βιομηχανικές 
Περιοχές και Ζώνες
Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι οργανωμένες επισκέψεις στις 
Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες σε όλες τις επαρχίες. Σκο-
πός των επισκέψεων, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα κάθε έτος, είναι η καταγραφή των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη στην κάθε περιοχή και 
επαρχία και η ενημέρωση τους για τις τελευταίες εξελίξεις 
γύρω από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αντιπροσωπία του ΚΕΒΕ στην πα-
ρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας διοργάνωσαν επισκέψεις στη Βιομηχανική 
Περιοχή Φρενάρου στην επαρχία Αμμοχώστου και στη Βιο-

μηχανική Περιοχή Ύψωνα στη Λεμεσό. Στις συσκέψεις πα-
ρευρεθήκαν εκπρόσωποι βιομηχανιών οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες 
τους με τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου και 
την ηγεσία του Επιμελητηρίου. Επισκέψεις διενεργήθηκαν 
και σε άλλες Βιομηχανικές Περιοχές και ζώνες για τον ίδιο 
λόγο.

Ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής
Το ΚΕΒΕ, ήταν από τους πρωτοστάτες για την ίδρυση θεσμι-
κού πολιτειακού φορέα για τους τομείς της καινοτομίας και 
της ψηφιακής πολιτικής. Η καινοτομία και η ψηφιακή ενιαία 
αγορά, μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις και να επιτρέψουν στις παραδοσιακές 
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επωφεληθούν από την 
κλίμακα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς που απευ-
θύνεται σε πολλά εκατομμύρια καταναλωτές. Η Κύπρος 
μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στην παγκόσμια ψηφιακή 
οικονομία, πολύ μεγαλύτερο από το φυσικό της μέγεθος. 
Η απόφαση για τη δημιουργία του Υφυπουργείου αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Κύπρο, αφού επιτέ-
λους θα δοθεί η δέουσα σημασία σ΄ ένα καίριο τομέα που 
θα συμβάλει στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της 
οικονομίας και του κράτους. Το ΚΕΒΕ θεωρεί μεγάλης σημα-
σίας την ανάγκη τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις της 
Κύπρου να προχωρήσουν στο μετασχηματισμό τους θέτο-
ντας την καινοτομία και τη ψηφιοποίηση ως την κορυφαία 
στρατηγική προτεραιότητα τους για το άμεσο μέλλον. 

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης 
με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία συνεργι-
ών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της ερευνητικής 
κοινότητας προχώρησε το ΚΕΒΕ. Τόσο το ΙδΕΚ και φυσικά 
το ΚΕΒΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπορικής αξιοποίη-
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σης ερευνητικών αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από 
επιχειρήσεις στην Κύπρο και την ανάγκη για ενίσχυση των 
επιδόσεων της Κύπρου στην καινοτομία και τη δυνατότη-
τα μετατροπής αυτής της εθνικής επένδυσης σε ουσιαστικό 
όφελος για την οικονομία και την κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από το μνημόνιο αναγνωρίζεται η 
δυνατότητα του ΚΕΒΕ να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότη-
τας στην Κύπρο. Επιδιώκεται επίσης η αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία προς την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας 
του ρόλου και αντικτύπου της Ε&Κ, η ενίσχυση της ικανό-
τητας και δυνατότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων να και-
νοτομούν, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων επιχειρηματιών 
και εμπειρογνωμόνων για παροχή υψηλού επιπέδου καθο-
δήγησης (mentoring /coaching) σε ερευνητικές ομάδες και 
νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη 
στρατηγικών και δράσεων με απώτερο σκοπό να καταστεί 
η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με 
βασικούς πυλώνες την έρευνα, την καινοτομία, τη ψηφιακή 
αριστεία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικό-
τητα.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης 
των Επιχειρήσεων
Μετά από εισήγηση και του ΚΕΒΕ το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας προχώρησε στην εξαγγελία σχε-
δίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. Το Σχέδιο 
στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επι-
χειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Σχέδιο είχαν, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους 
τομείς της οικονομίας, που θα υλοποιούσαν δαπάνες στην 
κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης, περιλαμβανομένου 
και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και νέες μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική πρόταση θα αφο-
ρά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Η ένταση της χορηγίας ανερχόταν στο 50% του εγκεκριμένου 
επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά 
επιχείρηση τις €25.000 για δραστηριότητες που αφορούν 
τη μεταποίηση και τις €20.000 για άλλες δραστηριότητες. Η 
χορηγία κάλυπτε δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the 
shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα & 
υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφια-
κής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα 
πληροφορικής. Το Σχέδιο δέχθηκε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, 
πολύ μεγαλύτερο από το διαθέσιμο προϋπολογισμό για 

αυτό και το ΚΕΒΕ ζήτησε την επαναπροκήρυξη του με τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-27.

Πολιτική μίσθωσης Τεμαχίων
στις Βιομηχανικές Περιοχές
Το ΚΕΒΕ, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του, αποφάσισε 
όπως αποδεχθεί την πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για καταβολή του πρώτου μι-
σθώματος από την ημερομηνία παραχώρησης του βιομη-
χανικού οικοπέδου και όχι από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. Με την προηγουμένη πρακτική οι μισθωτές 
ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν το πρώτο ενοίκιο με την 
υπογραφή της σύμβασης η οποία υπογραφόταν όταν ξεκι-
νούσαν τα κατασκευαστικά έργα στο τεμάχιο. 

Το Υπουργείο αποφάσισε να διαφοροποιήσει την πολιτική 
του για το θέμα αυτό αφού αρκετοί μισθωτές κατείχαν τα τε-
μάχια για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οποιαδήποτε επέν-
δυση σε αυτά, με αποτέλεσμα να τα στερούν από άλλους εν-
διαφερόμενους που ήταν έτοιμοι να τα αξιοποιήσουν άμεσα. 
Το ΚΕΒΕ συμφώνησε με τη διαφοροποίηση αυτή δεδομένου 
ότι θα υπάρχει πρόνοια, είτε για υπογραφή της σύμβασης 
από την πρώτη μέρα παραχώρησης του οικοπέδου, ή με την 
υπογραφή κάποιου άλλου εγγράφου που να διασφαλίζει τον 
μισθωτή. Επαναφέραμε επίσης στο τραπέζι τα αιτήματα των 
μελών μας για διαφοροποίηση της πολιτικής του Υπουργείου 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης και υπομίσθωσης, 
των τεμαχίων και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών της 
σύμβασης όπως επίσης και την επέκταση των μισθώσεων για 
επιπρόσθετες 3 περιόδους των 33 ετών.

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων 
Η διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τεχνολο-
γιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) χαρακτηρίζεται 
σύνθετη και πολύπλοκη αφού εμπλέκονται πολλά διαφορε-
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τικά τμήματα και υπηρεσίες του κράτους γεγονός που είναι 
αποτρεπτικό για τους επενδυτές.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε τη διαφοροποίηση της διαδικασίας αδειο-
δότησης έτσι ώστε να μην απαιτείται η έκδοση άδειας οι-
κοδομής για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων μέχρι τα 
100KW ειδικά για εγκαταστάσεις σε οροφές υφιστάμενων 
βιομηχανικών και εμπορικών υποστατικών όπου δεν επέρ-
χεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη χρήση της γης. Για 
το ΚΕΒΕ είναι δεδομένο ότι η αφαίρεση της υποχρέωσης 
έκδοσης άδειας οικοδομής μέχρι τα 100KW θα έχει άμεσα 
αποτελέσματα αναφορικά με τις εγκαταστάσεις Φ/Β συστη-
μάτων στις βιομηχανίες. Τονίζουμε ότι ταυτόχρονα θα βο-
ηθηθούν οι βιομηχανίες στη μείωση ενός από τα σημαντι-
κότερα ανελαστικά κόστη παραγωγής, που είναι το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλοποίηση των διαδικασιών 
θα συμβάλει επίσης στη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου 
από συμβατικά καύσιμα, στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας και στην αύξηση συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση. 

Σχέδιο Χορηγιών για Στήριξη της Εξωστρέφειας 
και των Εξαγωγών
Οι πλείστες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα έχουν 
καταγράψει τεράστιες ζημιές και μεγάλη μείωση στον κύκλο 
εργασιών τους από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το γεγο-
νός αυτό καθιστά πλέον ως επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση 
νέων καινοτόμων προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσε-
ων μέσω των οποίων να δίνεται στοχευμένη χρηματοδότη-
ση για αντιμετώπιση του δύσκολου οικονομικού περιβάλ-
λοντος. Για το σκοπό αυτό, το ΚΕΒΕ μέσω του υπομνήματος 
του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη 

εντονότερης στήριξης των Κυπριακών επιχειρήσεων, ώστε 
να μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς 
αγορές. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει υποβληθεί πρόταση 
για εφαρμογή Έκτακτου Σχεδίου Χορηγιών για στήριξη της 
εξωστρέφειας των ΜμΕ και των εξαγωγών. Η πρόταση του 
ΚΕΒΕ αφορά εταιρείες που ήδη εξάγουν και επιθυμούν να 
ενισχύσουν την παρουσία τους στις υφιστάμενες ή νέες 
αγορές στο εξωτερικό ή/και σε εταιρείες που πρώτη φορά 
θα δραστηριοποιηθούν στις εξαγωγές. Το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε 
την κάλυψη εξόδων όπως, αγορά εξοπλισμού και λογισμι-
κών για πιο αποτελεσματικό ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από 
ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ηλεκτρονική 
διαφήμιση σε ξένες αγορές, κάλυψη εξόδων απασχόλησης 
προσωπικού για εξαγωγές και άλλα.

Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 2019-2022, 
Νέα Βιομηχανική Πολιτική, Αύξηση Συντελεστή 
Δόμησης για τη Βιομηχανία
Το ΚΕΒΕ έχει μελετήσει το ενδεχόμενο αύξησης των συντε-
λεστών κάλυψης/δόμησης στις Βιομηχανικές Περιοχές - Ζώ-
νες αλλά και του επιτρεπόμενου ποσοστού σε χώρους γρα-
φείων ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 
υφιστάμενης βιομηχανικής γης.

Έχοντας ως δεδομένο ότι δεν αναμένεται να δημιουργη-
θούν σύντομα νέες βιομηχανικές περιοχές, τα βιομηχανικά 
τεμάχια παραμένουν πλέον περιορισμένα. Την ίδια στιγμή 
οι ανάγκες της Βιομηχανίας έχουν διαφοροποιηθεί σημα-
ντικά και δεν περιορίζονται μόνο στη γραμμή παραγωγής 
αλλά απαιτείται πρόσθετος υποστηρικτικός και γραφειακός 
χώρος. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη της Βιομηχανίας (βλέπε 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση) έχει εισαγάγει νέες διευθυντικές 
λειτουργίες πέραν της παραγωγής και εργαστηρίων ελέγχου 
όπως είναι οι δραστηριότητες καινοτομίας, τα σχεδιαστήρια, 
οι αίθουσες προσομοίωσης και τρισδιάστατης εκτύπωσης, 
οι αίθουσες κατάρτισης, ενώ πολλές παραγωγικές δραστηρι-
ότητες εξαρτώνται πλέον από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες για γραφειακούς χώρους.

Για τους λόγους αυτούς έχει υποβληθεί εισήγηση προς το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για να γί-
νουν οι πιο κάτω βελτιώσεις στη σχετική νομοθεσία:
• Αύξηση των συντελεστών κάλυψης/δόμησης στις 

Βιομηχανικές Περιοχές - Ζώνες, για μέγιστη αξιοποίηση 
της υφιστάμενης βιομηχανικής γής

• Αύξηση των επιτρεπόμενων ορόφων στις Βιομηχανικές 
Περιοχές και Ζώνες

• Αύξηση των επιτρεπόμενων χώρων για γραφεία στις 
βιομηχανικές περιοχές και ζώνες.

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α
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Ανάπτυξη Αμυντικής Βιομηχανίας
Η αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικά σημαντική 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας του ενδιαφέρο-
ντος που παρουσιάζει από άποψη τεχνολογικής και 
οικονομικής πολιτικής. Η αμυντική βιομηχανία απο-
τελούσε ανέκαθεν πηγή ανάπτυξης τεχνογνωσίας και 
οικονομικής δραστηριότητας. Στην Κύπρο μπορεί 
να μην έχουμε βαριά αμυντική βιομηχανία, έχουμε 
όμως ιδιαίτερα επιτυχημένη δράση κυρίως μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, που 
αφορά ειδικότερα τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής 
και τεχνολογίες διπλής χρήσης με πολλές προοπτικές 
περαιτέρω εξέλιξης τα επόμενα χρόνια. Μέσα από 
την επαφή μας με τις επιχειρήσεις αυτές έχουμε πα-
ρατηρήσει ότι υπάρχουν ιδιαίτερα καλές συνθήκες 
ανάπτυξης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας 
σε επίπεδο επιχειρήσεων καθώς και στον τομέα της 
αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών, ιδιαίτε-
ρα ενόψει των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
επίπεδο άμυνας και ασφάλειας. Το ΚΕΒΕ υποστήριξε 
έντονα τη συμμετοχή της Κύπρου σε ερευνητικά προ-
γράμματα σχεδιασμένα για τον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας, τόσο γιατί θα φέρει στον τόπο μας αυ-
ξημένα Ευρωπαϊκά κονδύλια για ανάπτυξη ενός νέου 
υποσχόμενου τομέα, αλλά και για πολιτικούς λόγους 
αφού κυπριακοί οργανισμοί και επιχειρήσεις θα συμ-
μετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης 
αμυντικών προϊόντων. 

Ανακύκλωση – Περιβάλλον
Με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ και σε στενή συνεργασία 
με το Τμήμα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης σε ότι αφορά τις πρό-
σφατες τροποποιήσεις των περί Αποβλήτων Νόμων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, το Επι-
μελητήριο υπέβαλε γραπτό υπόμνημα προς το Τμήμα 
Περιβάλλοντος με τις παρατηρήσεις του, οι σημαντι-
κότερες των οποίων είναι:
1. Αρχιεπιθεωρητές:
 Καταγραφή, με τη δέουσα σαφήνεια, συγκεκριμέ-

νων και αναλυτικών κριτηρίων σε ότι αφορά την 
εκχώρηση εξουσιών στην εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους

2. Χρόνος συμμόρφωσης για παρατυπίες:
 Να καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική περίοδος η 

οποία να προσδιορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, 
για συμμόρφωση σε ότι αφορά ενέργειες και 
δράσεις από επιχειρηματικές μονάδες οι οποίες 
δεν προβλέπονται από τον περί Αποβλήτων Νόμων

3. ΣΕΔΑ:
i.  Σύντμηση του χρόνου εξέτασης και λήψης 

αποφάσεων από τη ΣΕΔΑ σε ότι αφορά έκδοση 
αδειών διαχείρισης αποβλήτων

ii. Η λειτουργία, σύσταση και αρμοδιότητες της 
ΣΕΔΑ να παραμείνουν όπως έχουν

4. Κατάθεση εγγύησης:
i. Να καθοριστούν, με τη δέουσα σαφήνεια, τα συ-

γκεκριμένα κριτήρια και οι περιπτώσεις για τις 
οποίες απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ή περι-
βαλλοντική ασφάλεια

ii. Να καθοριστεί το ύψος της εγγυητικής ανάλογα 
με την περίπτωση

5. Αδικήματα και ποινές ή εξώδικες ρυθμίσεις:
 Τα διάφορα αδικήματα με τις αντίστοιχες ποινές 

να προβλέπονται μέσα από συγκεκριμένο σχετικό 
πίνακα

ECR Cyprus
Ο Σύνδεσμος ECR (Efficient Consumer Response) 
Cyprus, ο οποίος αντιπροσωπεύει πέραν του 80% 
των λιανεμπόρων και προμηθευτών στην Κύπρο, 
έχει ενταχθεί από το 2019 στην δύναμη του ΚΕΒΕ. Το 
ECR Cyprus, αποτελεί για όλη την κυπριακή αγορά το 
Σύνδεσμο σταθμό ο οποίος στοχεύει στην εφαρμογή 
καλών πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέ-
τησης του λιανεμπορίου, με σκοπό την παροχή ποιο-
τικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Κύπριο κατανα-
λωτή. Προωθεί και προάγει τη συνεργασία μεταξύ της 
Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτε-
ρη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυ-
πηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Ο ECR Cyprus σε συνεργασία με τα μέλη του έχει προ-
χωρήσει με την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 
EDI (Electronic Data Interchange) προσβλέποντας 
στην ένταξη όσων το δυνατό περισσοτέρων εταιρει-
ών. Το σύστημα EDI παρέχει παγκόσμια πρότυπα για 
ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ των επιχειρήσεων που 
επιτρέπουν την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών 
συναλλαγών που συμβαίνουν συνήθως σε ολόκλη-
ρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Καλύπτει τη βασική 
ευθυγράμμιση δεδομένων, τις παραγγελίες, τις πα-
ραδόσεις, τις πληρωμές καθώς και τη διαχείριση των 
μεταφορών και αποθηκών. Οι κύριοι επιχειρηματικοί 
εταίροι που επηρεάζονται από την εφαρμογή του συ-
στήματος αυτού είναι οι λιανοπωλητές, οι κατασκευα-
στές, οι προμηθευτές υλικών και οι πάροχοι υπηρεσι-
ών υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου σημείωσε κατά 
το 2019 αύξηση της τάξης του 3,8%. Με βάση τα επίσημα 
προκαταρτικά στοιχεία και σε τρέχουσες τιμές αγοράς, το 
2019 το ΑΕΠ ανήλθε στα €21.943,6εκ. έναντι €21.137εκ. το 
2018. Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 85% σε σύγκριση με συνει-
σφορά 2% του πρωτογενούς και 13% του δευτερογενούς 
τομέα. 

Τουρισμός
Οι επιπτώσεις στον παγκόσμιο τουρισμό από τα αποτελέ-
σματα της πανδημίας COVID-19 είναι βαρύτατες, ιδιαίτερα 
για τις χώρες που έχουν περισσότερη εξάρτηση από τον 
τουρισμό όπως είναι και η Κύπρος.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα στο ζωτικό 
αυτό τομέα για την οικονομία της Κύπρου είναι πρωτόγνω-
ρες λόγω του ότι η πορεία και οι επιπτώσεις της πανδημίας 
είναι αβέβαιες.

Ο περιορισμός στα διεθνή ταξίδια έχει επιφέρει μια σοβα-
ρή οικονομική κρίση σε πολλούς κλάδους της τουριστικής 
βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις αεροπορικές εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα 
μέχρι και πτωχεύσεις. 

Το ΚΕΒΕ συμβάλλοντας στην προσπάθεια στήριξης των 
επιχειρήσεων υπέβαλε στον ΠτΔ απόψεις και εισηγήσεις με 
στόχο την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας και γενικότερα της οικονομίας.

Στο Υπόμνημα που υπεβλήθη έγινε εκτενέστατη αναφορά 
για τον τομέα του τουρισμού με εισηγήσεις που ετοίμασε 
η Μόνιμη Επιτροπή Τουρισμού του ΚΕΒΕ. Παρά τα σοβαρά 
προβλήματα το ΚΕΒΕ συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στα τουριστικά δρόμενα του τόπου, έχοντας στη 
δύναμη του τους περισσότερους επαγγελματικούς συνδέ-
σμους του τουρισμού. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και 
διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο για προώθηση μιας συλ-
λογικής προσπάθειας όλων των εταίρων του τουρισμού, 
στοχεύοντας σε άμεσες λύσεις για αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων του τομέα.

Συγκεκριμένα, οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ανήκουν 
στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι οι πιο κάτω:
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων – ΠΑΣΥΞΕ
• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου – ACTA
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων –     

ΠΑΣΥΔΙΞΕ
• Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού 

Τουρισμού 
• Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 

• Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων 
 Ενοικιάσεως
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών 

Τουριστικών Σκαφών
• Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου
• Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό
• Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας
• Κυπριακός Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής
• Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου

Το ΚΕΒΕ ενισχύει και ισχυροποιεί το ρόλο και τη συμβολή 
του στον τομέα του τουρισμού με την τεκμηριωμένη πα-
ρουσίαση των θέσεων του ενώπιον των διαφόρων Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών, αλλά και με τις δραστηριότητες 
των τουριστικών επαγγελματικών του συνδέσμων. Βρίσκε-
ται δε πάντοτε δίπλα στις τουριστικές επιχειρήσεις του τό-
που και καθίσταται ένας εκ των κυριότερων εταίρων της 
τουριστικής βιομηχανίας.

Για τον καλύτερο χειρισμό των θεμάτων του τουρισμού το 
ΚΕΒΕ εγκαθίδρυσε Μόνιμη Επιτροπή Τουρισμού, η οποία 
προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο Τουρισμού του ΚΕΒΕ 
και στην οποία συμμετέχουν όλα τα τοπικά Επιμελητήρια, 
εκπρόσωποι όλων των Τουριστικών Συνδέσμων του ΚΕΒΕ 
και των Περιφερειακών Εταιριών Τουριστικής Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΠ).

Ενώ τα αμέσως προηγούμενα χρόνια σημειώθηκε ιστορι-
κό ρεκόρ αφίξεων και εσόδων για τον κυπριακό τουρισμό, 
κατά το 2020 η όλη εικόνα λόγω της πανδημίας έχει ανα-
τραπεί πλήρως. Ως αποτέλεσμα το κράτος, σε πλήρη συ-
νεργασία με το ΚΕΒΕ και τους Συνδέσμους του, κρίνοντας 
άκρως απαραίτητη την κρατική παρέμβαση, εκπόνησε ειδι-
κά σχέδια στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας. 

Υφυπουργείο Τουρισμού 
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στην Υποστηρικτική Επιτροπή 
Τουρισμού η οποία έχει βασικό σκοπό την στήριξη του 
Υφυπουργείου σε όλες του τις δράσεις αναφορικά με την 
Στρατηγική Τουρισμού της Κύπρου.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επι-
τροπή του Cyprus Convention Bureau που αποσκοπεί στην 
προώθηση και αναβάθμιση της Κύπρου ως προορισμού 
τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων.

Συμμετοχή στο Enterprise Europe network
(Sector Group Tourism and Culture Heritage)
Η διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου του-
ριστικού προορισμού αποτελεί κύριο στόχο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Το Δίκτυο Enterprise Europe Network θέ-

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
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λοντας να συμβάλει στην υποστήριξη του νέου πλαισίου 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και την 
ενθάρρυνση της βιώσιμης χρήσης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και των φυσικών πόρων, προσπαθεί μέσω της Το-
μεακής Ομάδας Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(Sector Group Tourism & Cultural Heritage) να προωθήσει 
την καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού και να βελτιώ-
σει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου. Για το 
σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ, από το 2011, συμμετέχει κάθε χρό-
νο σε 2 Επίσημες Συναντήσεις, Brokerage Events και σε 
συγκεκριμένες εκθέσεις/ φόρουμ που ειδικεύονται στον 
Τουρισμό. Κατά το 2020 και μεταξύ 13-16 Φεβρουαρίου, 
το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην πρώτη ετήσια συνάντηση του Δι-
κτύου Enterprise Europe Network. Παράλληλα συμμετείχε 
στη διεθνή τουριστική έκθεση της Πράγας «Holiday World 
2020» που πραγματοποιήθηκε το ίδιο διάστημα. 

Ναυτικός Τουρισμός
Η κατασκευή και λειτουργία μαρίνων στον τόπο μας συμβάλ-
λει στην προώθηση του ναυτικού τουρισμού και στην προ-
σέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων. Για την επίτευξη των 
πιο πάνω στόχων για προώθηση του Ναυτικού Τουρισμού 
αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων στις μαρίνες, είναι 
αναγκαίο όπως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
των μαρίνων τροποποιηθεί άμεσα ώστε οι επενδύσεις στον 
τομέα αυτό να καταστούν ελκυστικές και ανταγωνιστικές σε 
σχέση με άλλες ανταγωνιστικές χώρες. Τέτοιες αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
• Κατάργηση του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων με μί-

σθωμα
• Αύξηση της χρονικής διάρκειας μισθώσεων ακινήτων του-

λάχιστον στα 250 έτη
• Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 15%
• Κατάργηση του φόρου 8% στα πωλητήρια συμβόλαια που 

αφορούν την περίοδο μέχρι 31.12.21 (αφορούν συμβά-
σεις μαρίνων με μίσθωμα)

• Κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα πωλητήρια συμβό-
λαια που αφορούν την περίοδο μέχρι 31.12.21

• Ένταξη εκ νέου του καθεστώτος χρηματοδοτικής μίσθω-
σης ΦΠΑ

• Αφορολόγητα καύσιμα για εμπορικά σκάφη – δημιουργία 
ίσων όρων ανταγωνισμού

• Απαλλαγή ΦΠΑ στα εισαγόμενα ανταλλακτικά
Το ΚΕΒΕ προβάλλει και προωθεί τα θέματα του ναυτικού του-
ρισμού σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Μαρίνων Κύ-
πρου που ανήκει στη δύναμη του. 

Υπηρεσίες Υγείας 
Ο Τουρισμός υγείας και ευεξίας συνεχίζει να προβάλλεται 

δυναμικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού του-
ρισμού γιατί αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμε-
νους τομείς του παγκόσμιου τουρισμού με ψηλούς δείκτες 
απόδοσης και κερδοφορίας. Αυτό αποτελεί πάγια θέση του 
ΚΕΒΕ και προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται 
σε στενή συνεργασία με το Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών 
Υγείας Κύπρου και τον Σύνδεσμο Κέντρων Ευεξίας Κύπρου 
που ανήκουν στη δύναμη του. Με συλλογικές και οργανω-
μένες προσπάθειες προώθησης και προβολής του Φορέα 
Κύπρου, τόσο στην Κύπρο αλλά ιδιαίτερα στο εξωτερικό, η 
Κύπρος προβάλλεται μέσω διαφόρων ενεργειών όπως ορ-
γάνωση εκδηλώσεων και φόρουμ καθώς και σε διεθνείς και 
εξειδικευμένες εκθέσεις που αφορούν τον τομέα.

Κατά το 2019 ο Φορέας Τουρισμού Υγείας Κύπρου, σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το ΚΕΒΕ και το Russian 
Healthcare Travel, διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή 
και φόρουμ στη Μόσχα με θέμα “5th Cyprus-Russia Health 
Tourism Forum & B2B Meetings”. Το Φόρουμ πραγματο-
ποιήθηκε στις 24.10.19 ενώ μεταξύ 25-26.10.19 τα μέλη 
της αποστολής συμμετείχαν στην εξειδικευμένη για τον 
Ιατρικό Τουρισμό έκθεση της Μόσχας MedShow.

Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά της Διοικούσας 
Επιτροπής Κέντρων Αποκατάστασης υπό το Φορέα Του-
ρισμού Υγείας Κύπρου, οι εισηγήσεις της οποίας κατατέ-
θηκαν και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
με Λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον 
«Περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, 
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος. Το θέμα βρίσκεται ενώ-
πιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στην οποία 
έχουν κατατεθεί λεπτομερή σημειώματα για την εύρυθμη 

Ο ΣΕΛΚ εντάχθηκε στη δύναμη του ΚΕΒΕ και γίνεται ακόμα 
στενότερη η συνεργασία των δύο μερών

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
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λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης στην Κύπρο.

Έχοντας υπόψη και την εξειδικευμένη στρατηγική για τον 
τουρισμό υγείας που εξήγγειλε το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, σε συνάρτηση πάντοτε με τις άοκνες προσπάθειες 
για προώθηση και προβολή που αναπτύσσει ο Φορέας 
Υγείας, αναμένεται η ενδυνάμωση αυτής της εξειδικευμέ-
νης μορφής τουρισμού η οποία θα αυξήσει το τουριστικό 
ρεύμα της Κύπρου, θα αναβαθμίσει την ποιότητα των του-
ριστών που φθάνουν στην χώρα μας και θα συμβάλει στην 
άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας.

Επιπρόσθετα, μετά από τρία συναπτά έτη που πραγμα-
τοποιείτο στην Κύπρο το Global Wellness Day, η Κύπρος 
με πρωτοστάτη το Σύνδεσμο Κέντρων Ευεξίας Κύπρου 
(Cyprus Spa Association), ο οποίος ανήκει στη δύναμη του 
ΚΕΒΕ, συμμετείχε ενεργά στο World Wellness Weekend που 
πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά 
τη διάρκεια του World, Wellness Weekend, Spa, γυμναστή-
ρια, κέντρα ευεξίας και σχολεία παρουσίασαν προγράμμα-
τα με επίκεντρο την ευεξία, από το πρωί μέχρι το απόγευμα 
και ακολούθως όλοι συμμετείχαν σε διάφορα προγράμμα-
τα άσκησης σε μια κεντρική εξέδρα που στήθηκε στο παλιό 
λιμάνι Λεμεσού.

Πιστοποίηση ΚΕΒΕ με τα διεθνή πρότυπα 
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Το 2019 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για το ΚΕΒΕ.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει 
διαχρονικά, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
προς τα μέλη, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία 
γενικότερα, το ΚΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρό-
τυπο ISO 9001:2015 που αφορά την ποιότητα διοίκησης, 
και με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 που αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση. Με την πιστοποίηση διευρύνε-
ται ο βαθμός ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών, 
ώστε το ΚΕΒΕ να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των Μελών 
του. Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του ΚΕΒΕ είναι 
η δέσμευσή του στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών του, 
μέσα από την άρτια εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κό-
σμου από την αρχική επικοινωνία μέχρι και μετά την ολο-
κλήρωση της κάθε εργασίας.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Το ποσοστό των κυπρίων νέων που συνεχίζουν τις σπου-
δές τους σε τριτοβάθμιες σχολές και ιδρύματα είναι πολύ 
ψηλό και αυτό δεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει 
για βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιο πάνω στόχων, ου-
σιαστικό ρόλο διαδραματίζει η αγαστή και παραγωγική 
συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη δι-
οργάνωση εξειδικευμένων αποστολών στο εξωτερικό, τη 
συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις, 
καθώς και με τη διοργάνωση της διεθνούς εκπαιδευτικής 
έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» από το ΚΕΒΕ, 
ΟΕΒ και Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Δυστυχώς οι προγραμματισμένες όπως και κατά τα προ-
ηγούμενα χρόνια αποστολές στην Ελλάδα για προώθηση 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ακυρώθηκαν λόγω της πανδη-
μίας COVID-19.

Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση 
και Καριέρα»
Οι συνεχείς επιτυχείς διοργανώσεις της Εκπαιδευτικής 
Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα» τα τελευταία έξι χρό-
νια, την έχουν καθιερώσει ως τον ετήσιο θεσμό καθώς και 
την κύρια πύλη μέσω της οποίας τα διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού παρέχουν πλη-
ροφόρηση στους υποψήφιους φοιτητές για τα προγράμ-
ματα τους. 

Η Έκθεση διοργανώνεται στο Περίπτερο 6 στο χώρο της 
Κρατικής Έκθεσης και καλύπτει πέραν των 4.000 τ.μ. Στην 
Έκθεση συμμετέχουν περισσότερα από 150 Πανεπιστήμια 
και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Κύπρο και το εξωτερι-
κό (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Σουηδία, Γερμα-
νία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ελβετία, Τσεχία, Ολλανδία, 

Από τη βράβευση του κ. Νίκου Κυριακίδη της Deloitte για τη 
διαχρονική συμμετοχή του στις αποστολές του ΚΕΒΕ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
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Σλοβακία) καταλαμβάνοντας πέραν των 70 περιπτέρων. 
Όλα τα ιδρύματα που συμμετέχουν παρέχουν πληροφορί-
ες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους, τις 
ευκαιρίες και τις προοπτικές απασχόλησης και τις ευκαιρί-
ες χρηματοδότησης.

Συμμετέχουν επίσης εταιρείες και οργανισμοί που προ-
σφέρουν υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας, κάτι το οποίο θε-
ωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους φοιτητές μας.

Κτηματαγορά

Ο τομέας των ακινήτων παρά το ότι βρισκόταν σε ανοδική 
πορεία δέχτηκε, μαζί με όλους τους άλλους τομείς της οι-
κονομίας, ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας του COVID 
19, γεγονός που επηρέασε τις παγκόσμιες αγορές και την 
οικονομία.

Τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου επι-
βεβαιώνουν το γεγονός ότι οι πωλήσεις στην Κύπρο, το 
έτος 2020, σε σύγκριση με το έτος 2019 ήταν κατά πολύ 
μειωμένες, λόγω της πανδημίας και του lockdown.

Σαν αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης, παρουσιάστηκε 
μείωση στις τιμές των ακινήτων τόσο για αγορά όσον και 
για ενοικίαση.

Η προσέλευση επισκεπτών στην πολύ περιορισμένη φετι-
νή τουριστική περίοδο, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, γεγονός 
που θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και 
κατ’επέκταση στον τομέα της κτηματαγοράς.

Η ανάκαμψη της οικονομίας θα αρχίσει να εξομαλύνεται 
όταν υπερπηδηθούν τα προβλήματα που επέφερε η παν-
δημία COVID 19 και κυρίως όταν ο τομέας του τουρισμού 
και των μεγάλων επενδύσεων, οι οποίοι είναι σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας, αρχίσουν να αποδί-
δουν όπως και στο παρελθόν. Φέτος, λόγω του lockdown 
το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ περιορισμένο.

Σεμινάρια
Στα πλαίσια της προσπάθειας για παροχή ποιοτικών υπη-
ρεσιών προς τα μέλη και τον επιχειρηματικό κόσμο διοργα-
νώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα πιο κάτω σεμινάρια.
• Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία του Φόρου 

Εισοδήματος – Παροχές σε Είδος (Benefits in Kind) και 
ΓεΣΥ

• Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη Νομοθε-
σία του Φόρου Εισοδήματος για το 2019

• Tokenization of the Real Estate & Hospitality Industry – 
How Blockchain Technology Could Revive Cyprus Stock 
Market

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κ. Ηροδότου μιλά σε επιχειρηματική εκδήλωση του ΚΕΒΕ στην Αθήνα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ



ΕΜΠΟΡΙΟ
(ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

   Η Κύπρος ως νησί 
και ανοικτή οικονομία 
στηρίζεται στο εμπόριο το 

οποίο το ΚΕΒΕ έχει στις 
προτεραιότητές 

του
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε χαμηλό δεκαετίας η Παγκόσμια Ανάπτυξη 
του Διεθνούς Εμπορίου κατά το 2019
Μετά την ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου το 2018, οι 
οικονομικές συνθήκες άρχισαν να επιδεινώνονται το 2019, 
με αποτέλεσμα, η Παγκόσμια Οικονομία να αναπτύσσεται 
με το πιο βραδύ ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Οι λό-
γοι ήταν η συνέχεια των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας, μετά που 
η κυβέρνηση Τράμπ ξεκίνησε εμπορικούς πόλεμους προς 
κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να «ξανακάνει την Αμερική 
μεγάλη». Στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, συ-
ντέλεσαν και οι φόβοι για ένα άτακτο Brexit της Μεγάλης 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι αρνη-
τικές προοπτικές της παγκόσμιας παραγωγής γενικότερα. 
Τα στατιστικά στοιχεία για το 2019 κατέδειξαν απότομη 
πτώση της εμπορικής ανάπτυξης στο αρνητικό 3%, με επι-
πτώσεις σε απασχόληση και βιοτικό επίπεδο.

Εμπορική Ύφεση και Πανδημία Κορωνοϊου με 
Ανυπολόγιστες Οικονομικές Συνέπειες 
Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στη χειρότερη της ύφε-
ση από τη δεκαετία του 1930, επιβραδύνοντας προς το χα-
μηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 10 ετών. Η πε-
ποίθηση ότι τα χαμηλά επιτόκια είναι εδώ για να μείνουν, 
ενισχύει ριψοκίνδυνες επενδυτικές συμπεριφορές και τη 
συσσώρευση επικίνδυνων χρεών. Το ρολόι της κλιματικής 
αλλαγής ήχησε ακόμα πιο δυνατά, η απειλή μιας νέας οικο-
νομικής κρίσης αυξήθηκε, ενώ οι πολιτικοί, οι οικονομολό-

γοι και οι λοιποί συντελεστές διαμόρφωσης της οικονομι-
κής πολιτικής, δεν έδειχναν καμία διάθεση για συνεργασία 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι.

Οι οικονομολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί-
ου προέβλεπαν μια φτωχή χρονιά για το 2019, ενώ με τις 
προβλέψεις τους για το 2020, εκτιμούν ότι ο όγκος του 
παγκόσμιου εμπορίου θα μειωθεί μεταξύ 13% και 32% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Πανδημία Κορωνοϊου
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει θέσει σε συναγερμό την 
παγκόσμια οικονομία από τα τέλη του 2019, καθώς κάθε 
χώρα προσπαθεί να καταπολεμήσει την εξάπλωσή της, ενώ 
συγχρόνως λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώ-
σεις στην οικονομία. Η μία χώρα μετά την άλλη σφράγισε 
τα σύνορά της και επέβαλε περιοριστικά μέτρα για συνα-
θροίσεις που οδηγήσαν στο προσωρινό κλείσιμο χιλιάδων 
επιχειρήσεων. Ο φόβος εξάπλωσης του ιού και η καραντί-
να που επιβλήθηκε επέφεραν μεγάλο πλήγμα στην εμπι-
στοσύνη, στην οικονομική δραστηριότητα και στις αγορές. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το βά-
θος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί εν τέλει από δύο βασι-
κούς παράγοντες: 1) πόσο καιρό θα χρειαστεί για να τεθεί 
η πανδημία υπό έλεγχο γεγονός που συνδέεται άμεσα και 
με την ταχύτητα κυκλοφορίας ενός συγκεκριμένου εμβο-
λίου και 2) τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις 
- στο εσωτερικό και στο διεθνές επίπεδο - για το μετριασμό 
των οικονομικών τους συνεπειών. Αυτό που υπογραμμίζει 
ο ΠΟΕ, είναι ότι η διεθνής συνεργασία για τη διατήρηση 
των παγκόσμιων αγορών ανοιχτών, για αγαθά και υπηρε-
σίες, είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η διατήρηση ανοικτών 
γραμμών τροφοδοσίας θα διευκολύνει την πρόσβαση σε 
ιατρικά προϊόντα και τρόφιμα, ενώ η στροφή προς τον 
προστατευτισμό θα επιβραδυνθεί κάτω από την παγκό-
σμια οικονομική ανάκαμψη. 

Η αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας, θα έρθει 
μόνο μέσω συλλογικής δράσης των Χωρών που θα αντα-
ποκριθούν αποτελεσματικά στην κρίση του COVID19. Ο 
ΠΟΕ δεσμεύτηκε και αναλάβε το ρόλο του ρυθμιστή για 
προώθηση συνεργασιών μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών 
οργανισμών, με διαφάνεια και συνεχή ανταλλαγή πληρο-
φοριών για διευκολύνσεις ή αποτροπής επιβολής τυχόν 
περιορισμών του εμπορίου. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατικής Υπηρεσίας Κύ-
πρου οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ια-
νουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν €8.235,9 εκ. σε σύγκρι-
ση με €9.200,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 
2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν €3.146,2 εκ. σε σύγκριση με 

Συνάντηση με Επιμελητήριο Μαυροβουνίου στο ΚΕΒΕ

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο  ( Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ε Σ  -  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ )
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€4.309,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018. 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.089,7 εκ. 
την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση 
με €4.890,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, 
εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, 
για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν 
€1.300,4 εκ. σε σύγκριση με €1.565,1 εκ. την περίοδο Ια-
νουαρίου – Δεκεμβρίου 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξα-
γωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν €1.185,3 εκ. σε σύγκριση με 
€1.450,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018. 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για 
την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 ήταν €96,6 εκ. 
σε σύγκριση με €94,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμ-
βρίου 2018.

Θέματα Εμπορίου
Η σταθερή ισόνομη αναπτυξιακή πορεία του εμπορίου, 
τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές αποτελεί πάγιο 
στόχο του ΚΕΒΕ. 

Για την καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν 
το Εμπόριο το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει τη Μόνιμη Επιτρο-
πή Εμπορίου στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα Τοπικά 
Επιμελητήρια και η οποία προεδρεύεται από τον Αντιπρό-
εδρο Εμπορίου του ΚΕΒΕ.

Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης ο Σύνδεσμος Προ-
μηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, και ο Σύνδε-
σμος Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου που ανή-
κουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ.

Στις συνεδριάσεις και ανάλογα με τα θέματα που συζη-
τούνται, καλούνται επίσης εκπρόσωποι από άλλους Συν-
δέσμους και Οργανώσεις, που σχετίζονται με τα υπό συζή-
τηση θέματα προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις και 
εισηγήσεις τους. Τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν 
και προωθήθηκαν από την Επιτροπή ήταν θέματα σχετικά 
με τις μακροπρόθεσμες πιστώσεις, την οικονομική ρευστό-
τητα και το δανεισμό των εταιρειών. 

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της διαχείρισης του Λιμανιού 
Λεμεσού από όλους τους διαχειριστές σε σχέση με την εξυ-
πηρέτηση που προσφέρεται και τις χρεώσεις που επιβάλ-
λουν. Πολύ σοβαρό θέμα είναι η άνιση μεταχείριση και ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εισαγωγέων, ιδιαίτερα ως 
αποτέλεσμα της αδυναμίας των αρμόδιων κρατικών υπη-
ρεσιών να ελέγχουν ισότιμα όλους τους εμπορευόμενους 
σε θέματα: 
(α)  υποχρεωτικής συμμετοχής σε συστήματα συλλογής 

και διαχείρισης αποβλήτων

(β)  Ελληνικής Σήμανσης, για να μην υπάρχει αθέμιτος 
ανταγωνισμός 

(γ)  ισονομίας στους ελέγχους στο Τελωνείο και τις εγκα-
ταστάσεις όλων απαραιτήτως των εμπορευομένων 

(δ) αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών, σε ότι αφορά τη 
διατήρηση – φύλαξη των προϊόντων σε εγκεκριμένα 
υποστατικά και τη μεταφορά των προϊόντων 

Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αναδεικνύεται και το λαθρε-
μπόριο καπνικών προϊόντων και υγρών καυσίμων από τα 
κατεχόμενα λόγω του ελλιπούς ελέγχου και της υπερφορο-
λόγησης των καπνικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα αυτών 
των πρακτικών έχει σημειωθεί σημαντική μείωση στις νόμι-
μες πωλήσεις καπνικών προϊόντων δημιουργώντας κάθετη 
πτώση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία των νό-
μιμων αντιπροσώπων με παράλληλη μείωση των εσόδων 
του κράτους στους φόρους κατανάλωσης που εισπράττει. 
Το ΚΕΒΕ έχει θέσει το θέμα σε ειδικές συσκέψεις με το τελω-
νείο και άλλες υπηρεσίες του κράτους και αναμένει ότι θα 
ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις για προστασία τόσο 
των επηρεαζόμενων μελών του όσο και των εισοδημάτων 
του Κράτους.

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο  ( Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ε Σ  -  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ )



ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

   Η διεθνής προβολή  της 
κυπριακής οικονομίας 
αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο του ΚΕΒΕ
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Αναμφίβολα, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία, 
αναγκάζοντάς το να αναβάλει και να ακυρώσει σωρεία 
προγραμματισμένων δράσεων του. Παρ’ όλες τις αντιξοό-
τητες, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιή-
θηκαν (στο μέτρο του δυνατού) αξιόλογες δραστηριότητες, 
με απώτερο στόχο την προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές 
Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. Αυτό επετεύχθη 
μέσω της διοργάνωσης στοχευμένων Επιχειρηματικών 
Αποστολών και Φόρουμ σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, 
της Ασίας και της Βορείου Αφρικής, καθώς και με τη διε-
ξαγωγή κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ 
κυπριακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις επισκε-
πτόμενες χώρες. Κατά την υπό αναφορά, περίοδο δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατ’ 
ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων, ενισχύοντας προς το 
σκοπό αυτό τη χρήση υπηρεσιών από εξειδικευμένα γρα-
φεία. Παράλληλα, αναπτύχθηκε περαιτέρω η λειτουργία 
των διμερών και περιφερειακών Επιχειρηματικών Συνδέ-
σμων, με απώτερο σκοπό την εμβάθυνση των υφιστάμε-
νων επιχειρηματικών σχέσεων με διάφορες χώρες, καθώς 
και τη διάνοιξη νέων υποσχόμενων αγορών. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε και στην περαιτέρω ανάπτυξη τριμερών 
επιχειρηματικών σχέσεων. Καταβάλλεται επίσης συνεχής 
προσπάθεια για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακής 
βάσης επιχειρηματικής δραστηριότητας από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με ιδιαίτερη 
έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο), την Αμερική, τη Μέση Ανα-
τολή, την Ασία και την Αφρική.

Στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΚΕΒΕ και της στρατη-
γικής αξιοποίησης της οικονομικής διπλωματίας, το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε ενεργά σε σχετική συμβουλευτική επιτροπή 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, στελέχη του 
τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΚΕΒΕ συμ-

μετείχαν στα προγράμματα εκπαίδευσης που διοργάνωσε 
το Υπουργείο Εξωτερικών, με εκπαιδευτές ειδικούς από την 
Ολλανδία στα θέματα οικονομικής διπλωματίας.

 
Επιχειρηματικές αποστολές 
και φόρουμ στο εξωτερικό
Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, το ΚΕΒΕ συνέχισε την προσπάθεια προώ-
θησης της Κύπρου και των υπηρεσιών που προσφέρει στο 
εξωτερικό με τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 
και φόρουμ. Πρωταρχικός στόχος των αποστολών ήταν η 
ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου των επισκεπτόμε-
νων χωρών για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος ως 
επενδυτικός προορισμός, καθώς και ως περιφερειακή βάση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως μέρος της στρατηγι-
κής που ακολουθήθηκε, επιλέγηκαν με συγκεκριμένα κρι-
τήρια υποσχόμενοι τομείς της οικονομίας με στόχο τη 
στοχευμένη προώθησή τους σε συγκεκριμένες αγορές που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Πραγματοποιήθηκαν 5 αποστολές σε 5 χώρες, στις οποίες 
συμμετείχε σημαντικός αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων. 
Λόγω της πανδημίας, αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν 9 επι-
χειρηματικές αποστολές.

Τεράστιας επιτυχίας θεωρούνται οι προεδρικές και υπουρ-
γικές αποστολές που διοργανώνονται σε χώρες κομβικού 
ενδιαφέροντος. Ο θεσμός των προεδρικών και υπουργικών 
αποστολών θεωρείται πολύ επιτυχημένος, αφού λόγω της 
παρουσίας του προέδρου της δημοκρατίας ή υπουργών 
και άλλων κρατικών αξιωματούχων, υπάρχει μεγαλύτε-
ρη κινητοποίηση από τις Αρχές και τα επιμελητήρια των 
χωρών που επισκέπτεται η Αποστολή, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη συμμετοχή τοπικών εταιρειών και κατ’ επέκταση 
μεγαλύτερο αριθμό ουσιαστικών κατ’ ιδίαν συναντήσεων 
για τους συμμετέχοντες από την Κύπρο.

Επισημαίνεται η επιχειρηματική αποστολή στη Βουλγαρία, 
της οποίας ηγήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Διακρατικοί / Περιφερειακοί Επιχειρηματικοί
Σύνδεσμοι
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των εμπορικών 
και επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου με διάφορες χώ-
ρες, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες πολιτικές 
και οικονομικές εξελίξεις και προχωρά έγκαιρα στην ίδρυση 
νέων διακρατικών ή περιφερειακών επιχειρηματικών συν-
δέσμων, πάντοτε με τη στενή συνεργασία των αντίστοιχων 
πρεσβειών. Οι Σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δρά-
ση τόσο σε επιχειρηματικά θέματα όπως διαλέξεις, σεμινά-
ρια, εκδηλώσεις δικτύωσης και επιχειρηματικές αποστολές Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Σόφια

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
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αλλά και σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σήμερα λειτουργούν 38 διακρατικοί και περιφερειακοί επι-
χειρηματικοί σύνδεσμοι (με την προσθήκη του Επιχειρη-
ματικού Συνδέσμου Κύπρου-Καζακστάν που ιδρύθηκε το 
2019), στους οποίους συμμετέχει μεγάλος αριθμός αξιόλο-
γων κυπριακών αλλά και ξένων επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στην Κύπρο.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες των εν λόγων Συνδέ-
σμων, περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:
• Διοργάνωση σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας επιχειρηματικών 
αποστολών και φόρουμ στις αντίστοιχες χώρες με 
απώτερο στόχο την προώθηση και προβολή της Κύπρου 
και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει

• Διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ 
επιχειρηματιών των δύο χωρών για ανάπτυξη 
συνεργασιών

• Προσέλκυση επενδύσεων
• Καταγραφή προβλημάτων και κατάθεση εισηγήσεων για 

επίλυσή τους, έτσι ώστε να διανοίγονται περισσότερες 
προοπτικές και ευκαιρίες για συνεργασίες

• Παροχή από μέλη των Επιχειρηματικών Συνδέσμων 
τεχνικής υποστήριξης προς το κράτος

• Διοργάνωση στην Κύπρο συνεδρίων με συμμετοχή 
ομιλητών από τις χώρες αυτές αλλά και άλλων 
εκδηλώσεων όπως προαναφέρθηκαν

• Στενή και συνεχής επαφή με τις πρεσβείες των 
αντίστοιχων χωρών στην Κύπρο για τη συνδιοργάνωση 
αριθμού εκδηλώσεων. Μέσα από αυτή τη σχέση που 
αναπτύσσεται με τις πρεσβείες, δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για ουσιαστική προώθηση και κατανόηση 
των αιτημάτων μας σε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα 
την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα

Για τη λειτουργία και δραστηριοποίηση αυτών των Συνδέ-
σμων, το ΚΕΒΕ διαθέτει σε μόνιμη βάση αριθμό στελεχών 
του, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του, ενώ κα-
λύπτει και σημαντικό μέρος των εξόδων διοργάνωσης των 
διαφόρων εκδηλώσεων που διοργανώνουν.

Οι 38 διμερείς και περιφερειακοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι 
που λειτουργούν σήμερα υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αιγύπτου
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ανατολικής 
 και Νοτιοανατολικής Ασίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αυστρίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βουλγαρίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βρετανίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γαλλίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γερμανίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γεωργίας

• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιορδανίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιράν
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισπανίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιταλίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Καζακστάν
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Καναδά
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κατάρ
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κίνας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κουβέιτ
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κροατίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λιβάνου
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λιβύης
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λευκορωσίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Νοτίου Αφρικής
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ολλανδίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ουγγαρίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ουκρανίας
• Κύπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρουμανίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρωσίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σερβίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σκανδιναβικών 

Χωρών
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σλοβακίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Συρίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Τσεχίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Χωρών 
 Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου

Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ κ. Sammy Revel

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
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Κυριότερες εγχώριες δραστηριότητες
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το τμήμα Διεθνών Σχέ-
σεων, οι διακρατικοί και περιφερειακοί επιχειρηματικοί 
σύνδεσμοι πραγματοποίησαν σωρεία εκδηλώσεων και άλ-
λων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες δρα-
στηριότητες ήταν:

Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ 
στη Σανγκάη 
Ο Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, το ΚΕΒΕ 
και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας δι-
οργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ στη 
Σανγκάη τον Οκτώβριο του 2019 με στόχο την προώθη-
ση των επενδύσεων και των συνεργασιών μεταξύ των δύο 
χωρών αλλά και της αξιοποίησης της Κύπρου ως διεθνές 
επιχειρηματικό κέντρο από Κινέζικες εταιρείες. Της Απο-
στολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος 
Ε. Αγκαστινιώτης. Στο φόρουμ παρουσιάστηκαν οι ευκαι-
ρίες για επενδυτικές δραστηριότητες στην Κύπρο, και τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα ως πύλη εισόδου 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος ομιλητής στο 
Φόρουμ ήταν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ενώ χαιρετισμό απηύ-
θυναν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Στέλιος Χειμώνας και ο Πρό-
εδρος του Κύπρο-Κινέζικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
κ. Θεόδωρος Παρπέρης. Στην αποστολή συμμετείχαν επι-
χειρήσεις από τους τομείς των υπηρεσιών, των ελεγκτικών 
και λογιστικών υπηρεσιών, των νομικών υπηρεσιών, του 
τουρισμού και της ναυτιλίας.

Επιχειρηματική Αποστολή και κατ’ ιδίαν 
Συναντήσεις στο Λονδίνο
Ο Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνερ-
γασία με το ΚΕΒΕ διοργάνωσαν επιχειρηματική αποστο-
λή στο Λονδίνο το Δεκέμβριο 2019, κατά τη διάρκεια της 
οποίας πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις (B2B meetings) μεταξύ κυπριακών και κινέζι-
κων επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Της αποστολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος του Κύπρο-Κινέζικου 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. Θεόδωρος Παρπέρης. Στις 
παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν προβλήθηκαν οι 
ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προ-
ορισμός, καθώς και ως περιφερειακή ή διεθνής βάση πο-
λυεθνικών εταιρειών. Η εν λόγω επιχειρηματική αποστολή 
εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει το 
ΚΕΒΕ με απώτερο στόχο την προώθηση της Κύπρου σε ση-
μαντικές αγορές του εξωτερικού και των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Στην Αποστολή συμμε-
τείχε σημαντικός αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων, από 
διάφορους κλάδους.

Συνέδρια και Σεμινάρια 
Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το 
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Investment Association of China 
πραγματοποίησαν κατ’ιδίαν συναντήσεις στη Λευκωσία 
μεταξύ Κινέζων και Κύπριων Επιχειρηματιών. Οι συνα-
ντήσεις έγιναν μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για 
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των δυο χωρών. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 διοργανώθηκε σεμινάριο με 
θέμα «Break into the Chinese Market with WeChat» Επί-
σης, ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το EU-SME Centre 
από τις Βρυξέλλες πραγματοποιήσαν σεμινάριο με θέμα 
E – Commerce and Digital Marketing in China: A must for 
every business wishing to trade with China. Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. 
Εκπρόσωπος του Κύπρο–Κινέζικου Επιχειρηματικού Συν-
δέσμου είχε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Ελληνο-
κινεζικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαο Γιαννίδη, στα γραφεία 
του Επιμελητηρίου στην Αθήνα όπου συζητήθηκαν τρόποι 
συνεργασίας μεταξύ των δυο οργανισμών. 

Λειτουργία China Desk στην Πάφο
Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το 
ΚΕΒΕ λειτούργησαν από το 2017 China Desk το οποίο στε-
γάζεται στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου. Στόχος του γραφείου 
είναι κυρίως η εξυπηρέτηση και η καθοδήγηση των ενδιαφε-
ρομένων κινέζων επενδυτών για τις ευκαιρίες που προσφέ-
ρει η Κύπρος ως επίσης ο εντοπισμός νέων δυνατοτήτων 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Επιχειρηματική αποστολή στο Λονδίνο του Κύπρο-Κινέζικου 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου
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συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών από τις δύο χώρες. Τις 
υπηρεσίες του γραφείου αξιοποίησε επίσης μεγάλος αριθ-
μός κυπριακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύ-
ξουν συνεργασίες με επιχειρήσεις από την Κίνα.

Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Ο Κύπρο – Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος αποτελεί 
μαζί με τον Κύπρο – Κινέζικο Επιχειρηματικό Σύνδεσμο το 
μεγαλύτερο με διαφορά διακρατικό σύνδεσμο του ΚΕΒΕ. 
Αναπτύσσει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες σε μια 
προσπάθεια μίας ολιστικής και σφαιρικής ενημέρωσης / επι-
μόρφωσης / δικτύωσης των μελών του.

Συνέδρια 
Το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο - Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδε-
σμος διοργάνωσαν σειρά συνεδρίων. Συγκεκριμένα, το 
Σεπτέμβριο του 2019 διοργανώθηκε το συνέδριο «Russia-
Kazakhstan-China An Amazing Business Road», τον Οκτώ-
βριο 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το συνέδριο 
«Money Conference» και το Νοέμβριο το συνέδριο «Russian 
– Cyprus Business and Investment Forum». Όλα τα συνέδρια 
πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό και σε αυτά έδωσαν το πα-
ρών τους μεταξύ άλλων υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι 
του κράτους. Συμμετείχαν ομιλητές και μεγάλος αριθμός 
συνέδρων από την Κύπρο και τη Ρωσία.

Επιχειρηματικές Αποστολές
Το Φεβρουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματι-
κή αποστολή στο Λονδίνο όπου Κυπριακές επιχειρήσεις πα-
ρουσίασαν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε Ρώσους που 
διαμένουν και δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη επιχειρηματική 
αποστολή και στη Μόσχα.  Στις αποστολές παρουσιάστηκαν 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος και οι ευκαιρί-
ες για επενδυτικές δραστηριότητες. Στόχος των αποστολών 
είναι η περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων αλλά και η προ-
ώθηση συνεργασιών μεταξύ των Κύπριων και των Ρώσων 
καθώς και της αξιοποίησης της Κύπρου ως διεθνές επιχει-
ρηματικό κέντρο από Ρωσικές εταιρείες. Στις αποστολές έλα-
βαν μέρος επιχειρηματίες από τους τομείς των υπηρεσιών, 
των επενδύσεων, της κτηματαγοράς, των ελεγκτικών, λογι-
στικών και νομικών υπηρεσιών και του τουρισμού. 

Επίσημο Δείπνο με την ευκαιρία 
του νέου έτους
Το Δεκέμβριο του 2019 διοργανώθηκε το ετήσιο επίσημο 
δείπνο στη Λεμεσό υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της Δη-

μοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Στο δείπνο παρευρέθηκε 
μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών της Ρωσικής Οικονομικής 
Κοινότητας στη Κύπρο καθώς και ο Πρέσβης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας κ. Stanislav Osadchiy.

Λειτουργία Russian Desk στη Λεμεσό
Ο Κύπρο - Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ 
λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία εδώ και 5 χρόνια Russian 
Desk, το οποίο στεγάζεται στο ΕΒΕ Λεμεσού. Στόχος του γρα-
φείου είναι η εξυπηρέτηση Ρώσων επιχειρηματιών που ζουν 
στην Κύπρο. Το Russian Desk προωθεί επίσης λύσεις σε προ-
βλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν στη διεκπεραίωση 
των εργασιών τους οι Ρώσοι επιχειρηματίες στη χώρα μας. 

Φιλανθρωπικό Δείπνο Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Γαλλίας
Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, ο Επιχειρημα-
τικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γαλλίας διοργάνωσε το ετήσιο φι-
λανθρωπικό του δείπνο προς όφελος των Ιδρυμάτων «Αλκυ-
ονίδες» και «Ελπίδα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη 
στήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Κύπρο και ήταν υπό 
την αιγίδα του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων. Στο δείπνο έλαβαν μέρος γύρω στα 220 
άτομα, βοηθώντας στο να συλλεχθεί ένα σημαντικό ποσό για 
ενίσχυση του έργου που επιτελούν τα εν λόγω ιδρύματα.

Επιχειρηματικό Δείπνο Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Επιχειρηματικό Δείπνο του 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Συνάντηση με την Ύπατο αρμοστή της Ινδίας 
κα Μadhumita Hazaka Bhhagat



Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

54

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
2019- 2020

Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας. Στην εκδή-
λωση βραβεύθηκαν εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου για τη 
συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέ-
σεων Κύπρου – Ελλάδας. Στο Δείπνο παρευρέθηκαν πέραν 
των 200 ατόμων, μεταξύ αυτών και ο Πρέσβης της Ελλάδας 
στην Κύπρο.

Γεύμα Εργασίας Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
Κύπρου-Ισραήλ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ διοργάνω-
σε γεύμα εργασίας σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία, με πέραν 
των 120 συμμετεχόντων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
σε στενή συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην 
Κύπρο. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Aharon Aharon, Γενικός 
Διευθυντής της Αρχής Καινοτομίας του Ισραήλ, ο οποίος 
πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «Startup Nation 
– Government Facilitating Innovation». Οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εφ’ όλης της ύλης 
σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυών επι-
χειρήσεων στο Ισραήλ και να ανταλλάξουν απόψεις με το 
διεθνούς φήμης επιστήμονα κον Aharon.

Τριμερές Γεύμα Εργασίας – Αμερικανικά Επιμελη-
τήρια Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής διοργά-
νωσε γεύμα εργασίας με τίτλο «The importance of economic 
Regional Alliances and the role of the USA». Κύριοι ομιλητές 
ήταν ο Πρόεδρος των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθώς και οι Προέδροι των Αμερικανικών 
Επιμελητηρίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Μετά το πέ-
ρας των ομιλιών, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση.

Θεματική Εκδήλωση Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Αμερικής
O Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής διοργά-
νωσε ημερίδα με τίτλο «World IP Day: Protecting Innovation 
and Creativity for Businesses and Start Ups». Κύριοι ομιλη-
τές στην εκδήλωση ήταν ο τότε Επικεφαλής Επιστήμονας 
κ. Κυριάκος Κόκκινος και ο κ. Garry Assim, Δικηγόρος σε 
μεγάλο Δικηγορικό Γραφείο στο Λονδίνο. Ακολούθησε συ-
ζήτηση τύπου panel, καθώς και ανοικτή συζήτηση με τους 
παρευρισκόμενους.

Θεματική Εκδήλωση Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Βρετανίας
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βρετανίας διοργά-
νωσε εκδήλωση με τίτλο «Our Planet: Our Business», όπου 
έγινε παρουσίαση σχετικής ταινίας. Την παρουσίαση ακο-
λούθησαν ομιλίες και ανοικτή συζήτηση. Μεταξύ άλλων, 
ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Βρετανός Ύπατος Αρμο-
στής, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Institute of 
Chartered Accountants of England and Wales» Μετά το πέ-
ρας της εκδήλωσης, ακολούθησε δεξίωση δικτύωσης.

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ του ΚΕΒΕ στην Αίγυπτο

Υπογραφή Πρωτοκόλλου ΚΕΒΕ με το Συμβούλιο        
  των Επιμελητηρίων της Σαουδικής Αραβίας



ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

   Το ΚΕΒΕ διαχρονικά 
στηρίζει τις επιχειρήσεις 
στα εργασιακά θέματα. 

Τώρα, με την πανδημία 
είναι συνεχώς δίπλα 

στις επιχειρήσεις 
και τις 

ενημερώνει
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Τα εργασιακά θέματα και οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στο 
εργασιακό περιβάλλον απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έτυχαν της 
ιδιαίτερης προσοχής του ειδικότερα την περίοδο αυτή που η 
Κυπριακή Οικονομία διέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση 
λόγω της πανδημίας covid 19 επηρεάζοντας άμεσα τον τομέα 
της απασχόλησης και κατ΄επέκταση τη βιωσιμότητα των Κυ-
πριακών Επιχειρήσεων.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ ως η μεγαλύτερη επιχειρημα-
τική οργάνωση του τόπου, συμμετείχε ενεργά στις ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε Τριμερή Σώματα και Επι-
τροπές του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην ετοιμασία και 
έγκριση εργατικών νομοθετημάτων. Κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ 
είναι η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που απο-
τελεί την ατμομηχανή για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ έδωσε μεγάλη προτε-
ραιότητα στις οικονομικές επιπτώσεις που η κρίση της πανδη-
μίας Covid – 19 έχει επιφέρει τόσο στις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους όσο και στο ίδιο το κράτος.

Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ με τις εμπεριστατωμένες ειση-
γήσεις του συνέβαλε αποφασιστικά στην υιοθέτηση από την 
κυβέρνηση των μέτρων στήριξης των εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό. 
Το ΚΕΒΕ είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι ευθύνη όλων πρέπει 
να είναι η σωστή και συντεταγμένη διαχείριση του θέματος με 
στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και της διασφάλισης των 
θέσεων εργασίας.

Τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων αφο-
ρούσαν τα πιο κάτω:
1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών
2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών
3. Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων
4. Χορήγηση Ειδικής Άδειας σε Γονείς
5. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
6. Ειδικό Σχέδιo Στήριξης Ανέργων

Όλα τα πιο πάνω σχέδια προνοούσαν για καταβολή ειδικού 
ανεργιακού επιδόματος στους εργαζομένους των οποίων η 
επιχείρηση είχε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της.

Το προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ 
καθημερινά έδινε απαντήσεις και κατευθυντήριες γραμμές στις 
επιχειρήσεις μέλη του για τη σωστή αξιοποίηση και εφαρμογή 
των Σχεδίων. Παράλληλα το ΚΕΒΕ είχε εκδώσει μέσω της ιστο-
σελίδας του αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και παραδείγ-
ματα για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων παραχώρησης 
ανεργιακού επιδόματος. Επίσης το ΚΕΒΕ από την πρώτη στιγμή 
της έξαρσης της πανδημίας ενημέρωνε τα μέλη του με εγκυ-
κλίους για τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις υποβολής 
των αιτήσεων. Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ διοργά-
νωσε μια πρωτότυπη, ζωντανή και ενδιαφέρουσα διαδικτυακή 

συζήτηση με τα μέλη του στη διάρκεια της οποίας ο Διευθυντής 
Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, ανέλυσε τα 
Ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και απάντησε σε σω-
ρεία ερωτήσεων επιχειρηματιών και εργαζομένων που παρακο-
λούθησαν ζωντανά τη συζήτηση.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχόλησε το ΚΕΒΕ ήταν αυτό 
της νομοθετικής ρύθμισης των απεργιακών στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες. Το ΚΕΒΕ σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων 
στη διεκδίκηση αιτημάτων τους αλλά σταθερά υποστηρίζει ότι 
οι συνεχείς αυθαίρετες απεργίες κατά παράβαση του Κώδικα 
Βιομηχανικών Σχέσεων και των σχετικών συμφωνιών μικρών 
ομάδων εργαζομένων που υποστηρίζουν τα στενά συμφέρο-
ντα τους στα εργασιακά θέματα σε ευαίσθητους και ουσιώδεις 
τομείς της οικονομίας του τόπου, (Λιμάνια, Παιδεία, Νοσοκο-
μεία) υπομονεύουν όχι μόνο τις προσπάθειες για ανάπτυξη της 
οικονομίας αλλά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Προκα-
λούν δε τεράστιες ζημιές στην οικονομία και επηρεάζουν σοβα-
ρά τους πολίτες και τους ίδιους τους εργαζομένους.

Tο ΚΕΒΕ εντατικοποίησε τις προσπάθειες του προς την κυβέρ-
νηση και τη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις 
ουσιώδεις υπηρεσίες ως τη μόνη λύση που απομένει για να 
σταματήσει αυτό το απαράδεκτο και καταστροφικό φαινόμενο 
που δημιουργεί αδιέξοδα και πλήγματα στην οικονομία.

Το σοβαρό θέμα της ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων 
απασχόλησε το ΚΕΒΕ γι’ αυτό και έδωσε ιδιαίτερη σημασία και 
συμμετείχε ενεργά και αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στους κλάδους της Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας σε πλήρη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ, του Έτοιμου 
Σκυροδέματος, της Βιομηχανίας Ανακύκλωσης, της Βιομηχανί-
ας Κατασκευής Τούβλων των Ναυτικών Πρακτόρων και άλλων 
μεμονωμένων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη 
συλλογική σύμβαση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας η οποία 
ανανεώθηκε μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις. Κύριο χα-

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο ΚΕΒΕ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α
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ρακτηριστικό της νέας σύμβασης είναι η κατάργηση του δικαι-
ώματος υπηρεσίας και ο καθορισμός κατώτατου μισθού για 13 
ειδικότητες των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία. Κατά την υπό ανα-
φορά περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στις συζητήσεις για 
τον καταρτισμό του τελικού νομοσχεδίου για τη σύσταση της 
υπηρεσίας ενιαίας επιθεώρησης εργασίας. Στις συζητήσεις το 
ΚΕΒΕ είχε σοβαρές επιφυλάξεις κυρίως για το ψηλό ύψος του 
διοικητικού προστίμου, τις υπερεξουσίες των επιθεωρητών, 
την κατάρτιση των επιθεωρητών και τη διασφάλιση της αμε-
ροληψίας οι οποίες θα είχαν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις 
επιχειρήσεις, αν δεν τύγχαναν των αναγκαίων τροποποιήσεων. 
Οι πιο πάνω επιφυλάξεις το ΚΕΒΕ είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη 
και μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με την Υπουργό Εργασίας 
έγιναν εκείνες οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της 
μείωσης των προστίμων που επέτρεψαν στο ΚΕΒΕ να αποδεχτεί 
το νέο τροποποιημένο νομοσχέδιο.

Εξίσου σημαντικό θέμα ήταν και αυτό των Ταμείων Υγείας 
στους ημικρατικούς οργανισμούς. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την αντί-
θεση του στη συνέχιση των ταμείων υγείας στους ημικρατι-
κούς οργανισμούς και στους δήμους καθότι αυτή αποτελεί νέα 
στρέβλωση και πρόκληση για τη μονοασφαλιστική κάλυψη του 
ΓεΣΥ. Παράλληλη διατήρηση των ταμείων με το ΓεΣΥ διαιωνίζει 
και ενισχύει τη λογική ύπαρξης εργαζομένων δύο ταχυτήτων 
προκαλώντας το αίσθημα δικαίου και πλήττοντας την ποιό-
τητα του ίδιου του συστήματος. Στη συλλογική σύμβαση των 
Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων προνοείται η παροχή του 
ωφελήματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το οποίο 
καλύπτεται πλέον από την εφαρμογή του ΓεΣΥ και δεν μπορεί 
να θεωρείται μέρος του μισθού του εργαζομένου. Ως εκ τούτου 
το ΚΕΒΕ είχε καλέσει την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφα-
ση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/2/2019 που 
προνοούσε την πλήρη κατάργηση του Ταμείου από 1/6/2020. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από το ΚΕΒΕ και στην ανάγκη συνέχι-
σης της πολιτικής για απλοποίηση των διαδικασιών παραχώρη-
σης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς εκεί όπου αποδεδειγμένα 
δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες. 
Αυτό είναι μια αναγκαιότητα τόσο για την ομαλή λειτουργία 
των επιχειρήσεων όσο και για τη διασφάλιση της ανοδικής πο-
ρείας της οικονομίας καθότι έχει αρχίσει να παρατηρείται σε 
κάποιους τομείς (ξενοδοχεία, αρτοποιεία, γεωργία, κτηνοτρο-
φία) και σε κάποια επαγγέλματα (εργάτες παραγωγής, εργάτες 
νυκτερινής βάρδιας, βοηθοί κουζίνας) ανάγκη εργοδότησης 
αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Το ΚΕΒΕ κατέθεσε εμπεριστατω-
μένο έγγραφο το οποίο περιέχει εισηγήσεις για απλούστευση 
των διαδικασιών και εκσυγχρονισμό των κριτηρίων για την πα-
ραχώρηση αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς.

Τα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας ήταν 
ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΚΕΒΕ καθότι συμβάλουν 
αποφασιστικά τόσο στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων 
στους χώρους εργασίας όσο και στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας. Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ διοργάνωσε με τεράστια 

επιτυχία αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια για να επιμορφώσει 
και ενημερώσει τα μέλη του. Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και 
στις εξειδικευμένες Επιτροπές και συνέβαλε εποικοδομητι-
κά στην υιοθέτηση πολιτικής για ασφαλείς χώρους εργασίας. 
Επίσης το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε αρκετές συσκέψεις με το 
Υπουργείο Εργασίας, τις Επαγγελματικές Οργανώσεις καθώς 
επίσης και με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες εξετά-
στηκαν αρκετά θέματα εργασιακού περιεχομένου. Παράλληλα 
το ΚΕΒΕ σε διεθνές επίπεδο συμμετείχε ενεργά στις εργασίες 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στις Επιτροπές της Ε.Ε. 
στις οποίες είναι μέλος. Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της πολιτι-
κής του για συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση των Μελών του 
έχει εκδώσει σωρεία εγκυκλίων για όλα τα θέματα εργασιακού 
περιεχομένου. Τέλος το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήμα-
τος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε όλα 
τα τριμερή σώματα και επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας 
και της Βουλής καθώς επίσης και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για εργασιακά θέματα ως εκπρόσωπος του εργοδοτι-
κού κόσμου της Κύπρου. 

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Εργατικό Συμ-
βουλευτικό Σώμα στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
ενεργά ήταν τα ακόλουθα:
• Συμμετοχή της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλή-

λων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ) και της Ένωσης Τραπεζικών Κύπρου (Ε.Τ.Υ.Κ) 
στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ως πλήρη Μέλη

• Κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
υπ΄αριθμό 189 περί Οικιακών Εργαζομένων

• Τροποποιητικά Νομοσχέδια για την περί Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Νομοθεσία – Παροχές λόγω αναπηρίας και Ασφαλι-
στικές προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης ανικανότητας

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για την περί Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Νομοθεσία – Σύνταξη σε πρόσωπα με θαλασσαιμία

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για την περί Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Νομοθεσία – Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακί-
νητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο ποσό εισφορών και πρόσθε-
του τέλους

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για την περί Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγ-
γυότητας του Εργοδότη

• Δυσμενής μεταχείριση εργαζομένων που απολύονται λόγω 
πλεονασμού και πληρώνονται την περίοδο προειδοποίησης 
από τον εργοδότη

• Έναρξη πληρωμής ανεργιακού επιδόματος στις περιπτώσεις 
τερματισμού απασχόλησης όταν ο εργοδότης επικαλείται 
ότι η διακοπή της απασχόλησης οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του εργαζομένου

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για την παροχή επιδόματος 
ασθενείας πέραν του 63ου έτους ηλικίας για τους δικαιού-
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χους θεσμοθετημένης σύνταξης
• Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Τροποποιητικούς 

Κανονισμούς
• Ανεργία - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για ανέργους
• Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
• Τροποποίηση του Νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις που 

αφορά τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες
• Νόμος για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
• Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργα-

ζομένων
• Απασχόληση αλλοδαπών στην τουριστική βιομηχανία
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι 

και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονι-
σμοί

• Οι περί ελέγχου της ατμόσφαιρας και επικίνδυνων ουσιών 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Προσχέδιο τροποποιητικών κανονισμών για την προστασία 
των νέων κατά την απασχόληση.

Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλη-
σης η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση της αγοράς ερ-
γασίας, την ανασκόπηση της απασχόλησης εργαζομένων από 
τρίτες χώρες και εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για την απα-
σχόληση Κυπρίων, την παράνομη/αδήλωτη εργασία, τις προ-
τάσεις των κοινωνικών εταίρων για αντιμετώπιση της ανεργίας 
και το θεσμό της Κοινωνικής Οικονομίας. Σημαντικός ήταν επί-
σης ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία των Σχεδίων που προκη-
ρύχθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για στήριξη της απασχόλησης 
και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων.

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του οποίου το ΚΕΒΕ 
είναι μέλος ασχολήθηκε με σωρεία σημαντικών θεμάτων όπως:
• Τροποποιητικός νόμος για το εμπράγματο βάρος 
• Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την Αδήλωτη Εργα-

σία
• Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2018 για τις εισφορές στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Εκσυγχρονισμός τις Νομοθεσίας
• Επανεξέταση της οικονομικής επίδρασης της πρόνοιας της 

νομοθεσίας που αφορά την αναλογιστική μείωση του 12% 
πάνω στην θεσμοθετημένη σύνταξη μέτρο που υιοθετήθηκε 
το 2012

• Καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση των 
εργασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω πλεονασμού

• Νομοσχέδιο για την παροχή επιδόματος ασθενείας πέραν 
του 63ου έτους για τους δικαιούχους θεσμοθετημένης σύ-
νταξης που δεν υπέβαλαν αίτηση

• Ανεργιακό επίδομα σε δικαιούχους θεσμοθετημένης σύντα-
ξης που δεν υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν σύνταξη

• Σύνταξη επιζώντος για τους άντρες χήρους
• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων
• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού Παροχών Ανεργί-

ας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το 2019
• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο σχετικά με την τροποποίηση 

των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξη 
ανικανότητας

• Οι ρυθμίσεις για τις Παροχές των Επιδομάτων ασθένειας και 
ανεργίας πέραν του 63ου έτους

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για παροχές λόγω αναπηρίας
• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για δικαιούχους για πληρωμή 

λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το Συμβούλιο Κεντρικού Τα-
μείου Αδειών ασχολήθηκε με τις οικονομικές καταστάσεις του 
Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το 2019, τον προϋπολογισμό 
του Ταμείου για τα έτη 2019-2020, τη λειτουργία του Σχεδίου 
Επιχορήγησης Αδειών για το 2019 και για το 2020 όπως επίσης 
και την οικονομική βιωσιμότητα του ταμείου. Λόγω της οικονο-
μικής κατάστασης του Ταμείου, η θέση που εξέφρασε το ΚΕΒΕ 
είναι ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην πληρωμή 
των αδειών των εργοδοτουμένων και το Σχέδιο να λειτουργή-
σει μόνο για τα ξενοδοχεία στις ορεινές περιοχές και όχι για 
τα αναπαυτήρια των συντεχνιών. Θέση επίσης του ΚΕΒΕ είναι 
ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος μείωσης των διαχειριστικών 
εξόδων του Ταμείου και παράλληλα τρόπος καλύτερης απόδο-
σης του επιτοκίου καταθέσεων.

Σεμινάριο ΚΕΒΕ για Εγασιακά Θέματα
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Συμβούλια Ταμείων Πλεονάζοντος 
Προσωπικού και Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου Πλεονά-
ζοντος Προσωπικού και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη 
τα οποία ασχολήθηκαν με τις οικονομικές καταστάσεις και τους 
λογαριασμούς των δύο ταμείων για το 2019.

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέμα-
τα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, συμμετείχε ενεργά στις 
εργασίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, 
το οποίο ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων τα κυριότερα των 
οποίων είναι:
• Αξιολόγηση των Επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας και Επιβρά-

βευση Επιχειρήσεων
• Προώθηση της Προστασίας της Υγείας των Εργοδοτουμέ-

νων και Επικαιροποίηση του καταλόγου των Επαγγελματι-
κών Ασθενειών

• Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας να ενημερώ-
νεται για τα ευρήματα της διερεύνησης των ατυχημάτων

• Υποβοήθηση Μικρών Επιχειρήσεων για συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας

• Συνεργασία ΤΕΕ με Εργοδοτικές και Επαγγελματικές Οργα-
νώσεις για την εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου

• Ανασκόπηση δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το 2019 και ενημέρωσε για τις δραστηριότητες που 
προγραμματίζονται για το 2020

• Στρατηγική της Κύπρου σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία κατά την περίοδο 2013 – 2021

• Τεχνικός Οδηγός για τα Συστήματα Κλιματισμού, εξαερι-
σμού σε χώρους εργασίας εκτός τους τομείς παροχής φρο-
ντίδας (Πανδημία Κορωνοϊού)

• Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID – 19
• Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2019
• Εθνική Στρατηγική της Κύπρου σχετικά με τους Ασφαλείς και 

Υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες
• Υλοποίηση Εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων και Τμήματος 

Επιθεώρησης για περιορισμό της αύξησης των εργατικών 
ατυχημάτων

• Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθε-
ωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή SLIC) 
το 2019

• Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για το 2019
• Κώδικας Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζο-

μένων
• Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2019

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρ-
χής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Τα σημαντικό-
τερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 
την υπό εξέταση περίοδο ήταν η ετήσια έκθεση και οικονομικές 
καταστάσεις της Αρχής για το 2018, ο Διαγωνισμός «Παροχής 
υπηρεσιών για ανάπτυξη προτύπων επαγγελματικών προσό-
ντων», το Στρατηγικό Πλαίσιο ΑνΑΔ 2019-2021, το νέο αναθε-
ωρημένο θεματολόγιο για τα πολυεπιχειρησιακά προγράμμα-
τα, η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της 
Αρχής για το 2018 και οι οδηγίες για την πανδημία COVID -19.

Νομοσχέδιο στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
για τα Ταμεία Προνοίας
Το ΚΕΒΕ είχε εκφράσει την έντονη αντίθεση του με τις αλλα-
γές που είχαν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία 
των Ταμείων Προνοίας που είχαν κατατεθεί στην Επιτροπή Ερ-
γασίας της Βουλής καθότι αυτές εκτός του ότι εκφεύγουν των 
υποχρεώσεων μας με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία είναι και 
αντισυνταγματικές.

Η θέση αυτή του ΚΕΒΕ είχε ήδη αναφερθεί τόσο στη σχετική 
συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, όσο και στο αρμό-
διο Συμβούλιο, του οποίου είναι μέλος. Ορισμένες από τις 
πρόνοιες με τις οποίες διαφώνησε το ΚΕΒΕ περιλάμβαναν τα 
πιο κάτω:

Συγκεκριμένα: 
1. Υπήρχε πρόνοια για υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζο-

μένων στην περίπτωση που η χρηματοδοτούσα επιχείρηση 
προσφέρει Ταμείο Προνοίας. Το ΚΕΒΕ υποστήριξε ότι η πρό-
ταση αυτή δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή, αφού η υποχρε-
ωτική συμμετοχή των εργαζομένων εκτός του ότι αντίκειται 
στη Συνταγματική Αρχή που προβλέπει την ελευθερία του 
συμβάλλεσθε και το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να δια-
πραγματεύεται τους όρους εργοδότησης του, συγκρούεται 
και με άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες. Ακόμα, το ΚΕΒΕ τό-
νισε το ενδεχόμενο που υπάρχει για τις περιπτώσεις εργα-
ζομένων (εποχιακούς ή εργαζόμενους με συμβόλαια τακτής 
περιόδου) να μην έχουν κανένα ουσιαστικό όφελος από μια 
τέτοια ρύθμιση.

2. Υπήρχε πρόνοια που απαγόρευε τη διάλυση και εκκαθάριση 
του Ταμείου, δικαίωμα που υπάρχει σήμερα και κατοχυρώ-
νεται μέσα από τη σχετική νομοθεσία στα καταστατικά των 
Ταμείων Προνοίας. Το ΚΕΒΕ υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί 
μια μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 3 χρόνων πριν την 
εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

3. Υπήρχε πρόνοια που απαγόρευε τη δυνατότητα να γίνεται 
μεταφορά των Ταμείων Προνοίας ή και μελών του σε εγκε-
κριμένα ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρουν ασφαλιστικές 
εταιρείες στερώντας με αυτό τον τρόπο στα μέλη των Ταμεί-
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ων του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής περιορίζοντας 
σημαντικά το ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Το ΚΕΒΕ μετά από έντονες παραστάσεις στους αρμόδιους 
Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας πέτυχε την απόσυρση 
των πιο πάνω προνοιών του νομοσχεδίου.

Ενιαίος κατώτατος μισθός
Το ΚΕΒΕ είχε διαφωνήσει με τον καθορισμό Ενιαίου Κατώτατου 
Μισθού για όλα τα επαγγέλματα καθότι μια τέτοια απόφαση 
θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και 
στη οικονομία. Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ υποστήριξε ότι κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας ως 
αποτέλεσμα αύξησης του κόστους εργασίας, εφ΄οσον πολλές 
επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να απορροφήσουν το κόστος 
και θα προχωρούσαν σε μειώσεις του αριθμού των εργαζομέ-
νων τους. Επιπρόσθετα θα έχει και ως συνέπεια τη καθυστέρη-
ση της εισόδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Η 
εισαγωγή ενιαίου κατώτατου μισθού θα μπορούσε επιπλέον να 
προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού αφού το επιπλέον κό-
στος από την αύξηση του κόστους εργασίας θα μετακυλιστεί 
στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η νομοθετική ρύθμιση του κα-
τώτατου μισθού πρέπει να περιοριστεί σε ότι ισχύει μέχρι σή-
μερα, δηλαδή προστασία των ευάλωτων τάξεων. Ως εκ τούτου, 
άποψη του ΚΕΒΕ παραμένει ότι τόσο για την ένταξη νέων ευά-
λωτων τάξεων όσο και για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του 
Διατάγματος για το ύψος του κατώτατου μισθού θα πρέπει να 
προηγείται ειδική έρευνα, όπως έγινε το 1987. Η έρευνα αυτή 
θα πρέπει να αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για συμπερίληψη 
και άλλων επαγγελμάτων και ταυτόχρονα να προβαίνει στην 
εξακρίβωση του ύψους για τη διάρθρωση των μισθών και ημε-
ρομισθίων τόσο για τα επαγγέλματα που καλύπτει το διάταγμα 
όσο και για νέα επαγγέλματα που μπορεί να ανήκουν στις ευά-
λωτες τάξεις.

Επιτροπή ισότητας των φύλων 
στην απασχόληση και επαγγελματική 
εκπαίδευση
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Ισότητας των Φύ-
λων της οποίας η κύρια αρμοδιότητα είναι να παρακολουθεί 
την εφαρμογή του νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 
Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
να εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και προγραμμάτων για προ-
ώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με διάφορα θέματα ισότητας κυριότε-
ρα των οποίων ήταν η συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, η 
προώθηση κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλι-
κής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, πρόγραμμα δράσης 

για το 2019, διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων, 
βράβευση εικαστικού διαγωνισμού με θέμα την ισότητα των 
Φύλων στην Απασχόληση και τελετή βράβευση παιδιών. Το 
ΚΕΒΕ πέραν της σημαντικής συμβολής του στη διαμόρφωση 
της πολιτικής σε θέματα ισότητας έχει διοργανώσει και σεμι-
νάρια μέσα από τα οποία έγινε ενημέρωση στα μέλη του για τα 
θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, της Ίσης Αμοιβής για 
εργασία Ίσης Αξίας και της Ίσης Μεταχείρισης. Παράλληλα το 
ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυ-
ναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) η οποία είναι 
συνδεδεμένη μαζί του συνεχίζουν τις κοινές προσπάθειες τους 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κό-
σμου με στόχο την προαγωγή της Ισότητας ανδρών και γυναι-
κών στην απασχόληση.

Απεργίες σε ουδιώδεις υπηρεσίες
Η ανησυχητική κατάσταση που παρατηρείται στον τομέα ερ-
γασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα η χρησιμοποίηση με ευκολία 
του όπλου της απεργίας σε βασικούς και ευαίσθητους τομείς 
της οικονομίας του τόπου επανέφερε και πάλι στο προσκήνιο 
την πάγια θέση του ΚΕΒΕ για νομοθετική ρύθμιση των απεργι-
ών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Η συμπεριφορά που επέδειξαν οι 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες κατά την υπό αναφορά 
περίοδο εξήγγειλαν με ευκολία απεργιακά μέτρα στα Λιμάνια, 
στην Παιδεία και στα Νοσοκομεία κατά παράβαση τόσο του 
Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων όσο και της συμφωνίας για επί-
λυση διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, δημιούργησαν σοβα-
ρά προβλήματα στην οικονομία και τους πολίτες.

Το ΚΕΒΕ, το 2004 παρόλες τις επιφυλάξεις του, υπέγραψε με τις 
Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, τη συμφωνία για τη διαδι-
κασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες η 
οποία προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις ασκείται το δικαίω-
μα της απεργίας συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας σε 
υποχρεωτική και δεσμευτική διαιτησία.

Αυτή η «συμφωνία κυρίων» ουδέποτε τηρήθηκε από τις Συντε-
χνίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες που 
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καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας για περιφρούρηση της οικονο-
μικής ανάπτυξης και ομαλής ζωής των πολιτών της χώρας.

Αν οι Συντεχνίες τηρούσαν την υπογραφή τους στη Συμφωνία 
αυτή, τότε οι απεργίες αυτές θα αποφεύγονταν.

Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο που η οικονομία προσπαθεί 
να σταθεροποιηθεί, όπου αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι 
στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν ακόμα τις συνέπειες της προη-
γούμενης αλλά και της τρέχουσας κρίσης, να εκδηλώνονται 
αυτές οι καταστροφικές συμπεριφορές από εργαζόμενους με 
μεγάλα εργασιακά προνόμια που το μόνο που κατορθώνουν 
είναι να υπομονεύουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας. Το ΚΕΒΕ επανέλαβε ότι ο ετσιθελισμός και οι 
εμμονές μερίδας εργαζομένων δεν μπορούν μόνιμα να βάζουν 
φρένο στις οποιεσδήποτε προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των 
δομών του κράτους και εξυγίανσης της οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ έχει καλέσει για πολλοστή φορά την 
κυβέρνηση και τα κόμματα να προχωρήσουν αμέσως στη νο-
μοθετική ρύθμιση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες ως το 
μόνο μέτρο για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία του κράτους. 

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε για ακόμα μια φορά την απογοήτευση του 
για την πορεία του θέματος αυτού, γιατί διαπίστωσε δυστυχώς 
την απροθυμία αλλά και την ατολμία τόσο της κυβέρνησης όσο 
και των κοινοβουλευτικών κομμάτων να αγγίξουν αυτό το ζή-
τημα.

Ξένο εργατικό δυναμικό
Η Κυπριακή Οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργούσε 
με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης με αποτέλεσμα να επικρα-
τούν στην αγορά εργασίας συνθήκες έλλειψης εργατικού δυ-
ναμικού σε αρκετά επαγγέλματα σε όλους τους τομείς οικονο-
μικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σ΄αυτούς της ξενοδοχειακής 
και επισιτιστικής βιομηχανίας (καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, 
τραπεζοκόμοι, καμαριέρες κ.λ.π). Οξεία έλλειψη εργατικού δυ-
ναμικού παρατηρείται σε επαγγέλματα χαμηλής ποιότητας ερ-
γασίας όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι 
(ανειδίκευτοι εργάτες, εργάτες παραγωγής, εργάτες βάρδιας, 
αχθοφόροι) για να εργαστούν. Εκεί όπου υπάρχουν ορισμένοι, 
είναι απρόθυμοι να εργαστούν, προτιμώντας να παραμένουν 
στην ανεργία για να επωφελούνται των κοινωνικών δικαιωμά-
των ή αρνούνται να μετακινηθούν από μια επαρχία σε άλλη 
που υπάρχει έλλειψη. Με αυτό ως δεδομένο το ΚΕΒΕ τόνισε 
ότι προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη των ανα-
γκών των επιχειρήσεων σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα 
πρέπει αναπόφευκτα να συνεχιστεί η πολιτική για παραχώρη-
ση αδειών εισαγωγής σε ξένο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα 
είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τόσο η στρατηγική για 
την απασχόληση όσο και τα κριτήρια παραχώρησης αδειών 
για ξένους εργάτες με τρόπο ώστε να καλύπτει τις πραγματι-

κές ανάγκες των επιχειρήσεων. Προς τούτο το ΚΕΒΕ υπέβαλε 
εμπεριστατωμένο υπόμνημα και αναμένεται από το Υπουργείο 
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορισμός 
συνάντησης για να παρθούν αποφάσεις. Αλλά μέτρα που ει-
σηγήθηκε το ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η 
εντατικοποίηση των ενεργειών για ένταξη φοιτητών τρίτων χω-
ρών στην αγορά εργασίας, αυστηρότερη παρακολούθηση των 
δικαιούχων ΕΕΕ και επαναπροκήρυξη και επανασχεδιασμός 
των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης της ΑνΑΔ.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την έκδοση των διαταγμάτων της Υπουργού 
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απασχόλη-
ση ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου καθότι αυτά 
θα απαβλύνουν το πρόβλημα. Παράλληλα μετά από εισήγηση 
του ΚΕΒΕ το διάταγμα επεκτάθηκε και καλύπτει την εργοδότη-
ση ξένων φοιτητών στα επαγγέλματα των βοηθών κουζίνας και 
καθαριστών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Κώδικας πρακτικής για τη θερμική 
καταπόνηση των εργαζομένων
Με την ενεργό συμμετοχή και τις ουσιαστικές εισηγήσεις του 
ΚΕΒΕ, τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα 
Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Ο Κώδικας περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 
σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους. Στόχος του Κώδικα Πρα-
κτικής είναι να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και τον κάθε αυ-
τοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε 
αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των 
εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους 
και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και παραγωγικό εργασιακό 
περιβάλλον. 

Με βάση τον Κώδικα Πρακτικής, το Τμήμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εκδίδει προειδοποιητική ανακοίνωση όταν ενδέχε-
ται να επικρατήσουν συνθήκες πολύ έντονου καύσωνα. Η ανα-
κοίνωση αναφέρει ότι οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα 
πρόσωπα υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργα-
ζομένων ή των ιδίων από το θερμικό φόρτο, μη αποκλειομένης 
της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.

Εθνικός φορέας δημογραφικής 
και οικογενειακής πολιτικής
Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ είχε ενεργό ρόλο στην 
ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και Οικογενεια-
κής Πολιτικής 2019 - 2020 με την κατάθεση εισηγήσεων έχο-
ντας ως κύριο στόχο την εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
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αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο. 
Κύριος σκοπός του Φορέα είναι η παρακολούθηση και κατα-
γραφή των δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο και η κατάθε-
ση εισηγήσεων και προτάσεων με στόχο τον καθορισμό μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την δημογραφική ανάπτυξη 
και τις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια οι οποίες θα ανα-
προσαρμόζονται με βάση τα ευρήματα διεξαγόμενων ερευνών 
και διαγνωσμένων αναγκών.

Σεμινάρια του ΚΕΒΕ για Ασφάλεια και Υγεία
Το ΚΕΒΕ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία το πρωτοποριακό πρό-
γραμμα εκπαίδευσης των Υπευθύνων Ασφαλείας και Υγείας 
στην Εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5 εβδομά-
δες. Βασικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των 
προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη, με βάση τους 
περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμούς του 2002, να ασχολούνται με τις δραστηριότη-
τες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων 
στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής 
βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστα-
τευτικών μέτρων. Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 ο 
εργοδότης πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτού-
μενους, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, 
της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασής του με σκοπό την πα-
ροχή συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων. Οι εργοδοτούμενοι που 
έχουν ορισθεί, πρέπει να έχουν τις αναγκαίες ικανότητες, να 
διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και να είναι αρκετοί σε αριθ-
μό ούτως ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης. Το ΚΕΒΕ, αντιλαμβανόμενο την τε-
ράστια σημασία που πρέπει να αποδίδουν οι επιχειρήσεις στα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, διοργάνωσε 2 ακό-
μη σεμινάρια. Το πρώτο αφορούσε την εξειδικευμένη εκπαί-
δευση στη διαχείριση και εκτίμηση του κινδύνου στην εργασία 
και το δεύτερο στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διερεύνηση 
εργατικών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων. Η διάρ-
κεια του κάθε σεμιναρίου ήταν 14 ώρες.

Σεμινάρια του ΚΕΒΕ για Εργασιακά Θέματα
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με από-
λυτη επιτυχία σε όλες τις πόλεις σειρά αρκετών σεμιναρίων με 
σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και υποβοήθηση των κυπριακών 
επιχειρήσεων στα θέματα εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και τα Τοπικά Επιμελητήρια το Τμήμα 
Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε σεμινάρια, τα οποία παρα-
κολούθησαν πέραν των 1000 ατόμων στα οποία περιλαμβάνο-

νται ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. 

Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση 

των συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά θέματα της ερ-

γατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων.

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε ημερίδα με θέμα:
«Εργατική Νομοθεσία και Συλλογική Σύμβαση 
της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας»

Το Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus διοργάνωσε στις 20/2/2020 

ολοήμερη συζήτηση για την Εργατική Νομοθεσία και συλλο-

γική σύμβαση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Το ΚΕΒΕ συμ-

μετείχε με τον κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασι-

ακών Σχέσεων ο οποίος αφού ανέλυσε το θέμα απάντησε σε 

αρκετές ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.

Υπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Το προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό του Τμήματος Εργασι-

ακών Σχέσεων πέραν από την εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ και των 

μελών του σε όλα τα τριμερή Σώματα και επιτροπές (Τριμερείς 

και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) όπου συζητούνται θέματα 

εργασιακού περιεχομένου προσέφερε μεταξύ άλλων σε πάρα 

πολλά μέλη και τις πιο κάτω υπηρεσίες:

• Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων καθώς 

επίσης και βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με τις Συνδικαλι-

στικές Οργανώσεις

• Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων 

προσωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους χώ-

ρους εργασίας

• Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον τερματισμό 

απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση, την Ασφάλεια και 

Υγεία, το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το φάσμα 

της εργατικής νομοθεσίας

• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα

• Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη διεκδίκηση και εξασφά-

λιση αδειών εισαγωγής ξένων εργατών

Επιπρόσθετα το προσωπικό του Τμήματος συμμετείχε σε τη-

λεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και σε διάφορες 

ημερίδες όπου συζητούντο εργασιακά θέματα.

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

   Η εκπαίδευση και 
κατάρτιση των επιχειρήσεων 
αποτελεί προτεραιότητα 

για το ΚΕΒΕ, το οποίο 
διοργανώνει 

σεμινάρια 
επιμόρφωσης
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Επιμορφωτική δραστηριότητα
Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και 
το 2019 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιχειρημα-
τικού ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 60 προγράμματα σ’ 
όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στενός συνεργάτης του Επι-
μελητηρίου στη διοργάνωση των προγραμμάτων είναι η 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, τα το-
πικά Επιμελητήρια και άλλοι φορείς, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
• «Οργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή» (Λευκωσία)
• «Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασί-

ας Δεδομένων (DPO) με Βάση το Νέο Γενικό Κανονισμό 
Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» 

 (2 Λευκωσία, 2 Λεμεσός)
• «Κατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού» 
 (2 Λευκωσία)
•  «Σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: All About 

HR» (2 Λευκωσία)
• «Επιμέτρηση και Βελτίωση της Παραγωγικότητας σε 

Αποθήκες Επιχειρήσεων» (Λευκωσία)
• «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού» 
 (3 Λευκωσία, Λεμεσός)
• «Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση-Καλύτερη 

Πρακτική» (Λευκωσία)
• «Αξιοποιώντας το Cross & Up Selling για Αύξηση Πωλή-

σεων » (Λευκωσία)
• «Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείου: Η Άριστη Επαγγελματίας 

Γραμματέας» (Λευκωσία, Λεμεσός)
• «Η Αντιμετώπιση της Καταχρηστικής Εκμετάλλευσης Δε-

σπόζουσας Θέσης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Υπο-
χρεώσεις και Δυνατότητες Επιχειρήσεων» (Λευκωσία)

• «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις»
 (5 Λευκωσία)
• «Εργασιακή Νομοθεσία και Όροι Απασχόλησης στις Επι-

χειρήσεις» (Λεμεσός, Πάφος, 3 Λευκωσία)
• «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και 

Υγείας στην Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην 
Εργασία» (Λευκωσία)

• «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και 
Υγείας στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επι-
κίνδυνων Συμβάντων» (Λευκωσία)

• «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία -Ηλεκτρισμός -Φυσι-
κοί Παράγοντες» (Λευκωσία)

• «Αποθήκευση και Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών: 
 Νομοθεσία και Πρακτικές Συμμόρφωσης» (Λευκωσία)
• «Ανάλυση και Ερμηνεία Σημαντικών Οικονομικών Κατα-

στάσεων» (Λευκωσία)
• «GDPR for Marketers: Απειλή ή Ευκαιρία» (Λευκωσία)
 

• «Αποτελεσματική Ηγεσία για Επιχειρηματική Επιτυχία» 
(Λευκωσία)

• «Αποφάσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε 
Θέματα Πιστώσεων, Εγγράφων Προς Είσπραξη και Εγγυ-
ητικών» (2 Λευκωσία)

• «Εφαρμογή του Νόμου για Τερματισμό της Απασχόλη-
σης και Καλών Πρακτικών στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» 
(Λεμεσός, 2 Λευκωσία, Πάφος, Λάρνακα)

• «ISO 45001:2018 Το Νέο Πρότυπο με τις Απαιτήσεις Συ-
στημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» 

 (Λευκωσία, Λεμεσός)
• «Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας και Υγείας στην Ερ-

γασία (ΕΣΥΠΠ)» (Λευκωσία)
• «Ασφάλεια και Υγεία στον Τομέα των Κατασκευών» 
 (Λευκωσία)
• «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της 

από τις Επιχειρήσεις» (Λευκωσία)
• «Enterprise Digital Transformation in Cyprus Using 

Project Management Techniques » (Λευκωσία)
• «Employee Engagement to Support Growth Strategies» 

(Λεμεσός)
• «One – to One Online Marketing for Small Enterprises» 

(Λευκωσία) 
• «Tactical Sales Initiatives and Online Marketing for the 

Cyprus Tourism Sector» (Λάρνακα)
• «Εργαλειοθήκη για το Σχεδιασμό της Διαδοχής στην Οι-

κογενειακή Επιχείρηση» (Λευκωσία)
• «Online Growth Strategies for Small Enterprises and 

Start-Ups in Cyprus» (Λεμεσός)
• «Identifying & Implementing A Customer Strategy αs A 

Driver of Business Excellence» (Λεμεσός)
• «One to One Online Marketing for Small Enterprises» 

(Πάφος)

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  -  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η



Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

65

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
2019- 2020

• «Brand Development & Operational Consolidation 
Strategies & Methods for the Cyprus Winery Sector»     
(Λεμεσός)

• «Innovation Toolkit for Growing Owner- Managed -Family 
Companies» (Λευκωσία) 

• «Brand Experience Management - An Innovative Approach 
to Keep Your Customer Strategy on Track and Your 
Organization Focused on Sustainable Growth» (Λευκωσία)

 
Επαγγελματικές εξετάσεις
Συνεχίστηκε και διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η συνερ-
γασία που έχει συνάψει το ΚΕΒΕ με τον Κυπριακό Σύνδε-
σμο Πληροφορικής (CCS - Cyprus Computer Society) που 
αποτελεί τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό των 
Επαγγελματιών Πληροφορικής της Κύπρου για την προώ-
θηση του ECDL (European Computer Driving Licence) ανά-
μεσα στις κυπριακές επιχειρήσεις. 

Το ECDL λειτουργεί σε 148 χώρες και προσφέρεται σε 41 
γλώσσες συμβάλλοντας έμπρακτα στην απρόσκοπτη διακί-
νηση του προσωπικού από χώρα σε χώρα με διεθνώς ανα-
γνωρισμένα προσόντα. Αναγνωρίζεται από κυβερνήσεις 
και διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς και επιχειρήσεις 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και μη κυβερνη-
τικούς οργανισμούς ως το κατ’ εξοχήν αξιόπιστο εργαλείο 
πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων διεθνώς. 

Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL καλύπτουν κάθε επί-
πεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, από τις παιδικές ηλικίες σε εισαγωγικό επί-
πεδο έως και τους επαγγελματίες σε εξειδικευμένο επίπε-
δο. Το σύγχρονο αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα 
του ECDL Κύπρου είναι αντικειμενικό και δίκαιο προς τους 
υποψηφίους ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευ-
ρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία για παροχή 
ίσων ευκαιριών επιτυχίας στις εξετάσεις σε άτομα με ειδι-

κές ανάγκες και ικανότητες.

Στην Κύπρο τα προγράμματα ECDL προσφέρονται από 200 
και πλέον Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Εξεταστικά Κέντρα σε 
όλες τις επαρχίες. 

Το ΚΕΒΕ εκτιμώντας το κύρος και την αξιοπιστία που 
εμπνέει μια διεθνώς αναγνωρισμένη εξέταση όπως είναι το 
ECDL, προσβλέπει με τη στρατηγική αυτή συνεργασία σε 
περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση του θεσμού ECDL 
προς όφελος των μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και 
ανέργων υποψηφίων και κατόχων του ECDL από τη μία, 
και των επιχειρήσεων και οργανισμών που υιοθετούν το 
ECDL για πρόσληψη, πιστοποίηση, εκπαίδευση και κατάρ-
τιση του προσωπικού τους, από την άλλη. 

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις επι-
κροτούν μια τέτοια διεθνούς εμβέλειας συνεργασία και 
αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά του ECDL για σκοπούς 
προσλήψεων. Η υιοθέτηση του ECDL για τεκμηρίωση των 
ικανοτήτων του νεοεισερχόμενου ή και υφιστάμενου προ-
σωπικού αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κό-
στος εκπαίδευσης της επιχείρησης. 

Τα πιστοποιητικά ECDL φέρουν 
και το λογότυπο του ΚΕΒΕ.
Σημαντική εξέλιξη ήταν η απόφαση που πήρε το Υπουργικό 
Συμβούλιο το 2016 για την «Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχί-
ας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας» που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων και την «εισαγωγή πιστοποίησης ECDL σε εθελού-
σια βάση σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
Η εξέταση ECDL προσφέρεται δωρεάν στους μαθητές γυ-
μνασίων και καλύπτει τέσσερις ενότητες (Wordprocessing, 
Spreadsheets, Presentations, Databases). 

Το KEBE και το CCS συμμετείχαν με περίπτερο στην εκ-
παιδευτική έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2020» που 
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συ-
νεργασία με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Κύπρου.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  -  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η

Σεμινάριο ΚΕΒΕ για Θέματα Επιθεωρήσεων Εργασίας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

   Το ΚΕΒΕ διαχειρίζεται τις 
εκδόσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλες για 

ενημέρωση των μελών 
του
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Η αξιόπιστη και άμεση παροχή επιχειρηματικής πληροφό-
ρησης αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και 
γι’ αυτό αναβαθμίζει συστηματικά και σε συνεχή βάση το σύ-
στημα παροχής πληροφοριών του. 

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ προσφέρει διάφορες υπηρεσίες 
πληροφόρησης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για 
τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις εντός και εκτός Κύ-
πρου, ενώ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα, και προωθεί τις 
επιχειρηματικές συνεργασίες αλλά και τα Κυπριακά προϊό-
ντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό. Η διοργάνωση σεμιναρί-
ων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια άλλη μορφή 
πληροφόρησης, για την οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά 
σε άλλο μέρος της παρούσας έκθεσης. 

Τράπεζα Πληροφοριών ΚΕΒΕ
Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσό-
τερες από 6,000 καταχωρήσεις και είναι μοναδική στο είδος 
της πηγή πληροφόρησης με στοιχεία των Κυπριακών επιχει-
ρήσεων που αφορούν τους τομείς δραστηριοτήτων τους ως 
επίσης και στοιχεία επικοινωνίας. Η τράπεζα πληροφοριών 
με τα στοιχεία των μελών είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελί-
δα του ΚΕΒΕ (www.ccci.org.cy).

Η πληροφόρηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων επι-
χειρηματιών στόχο έχει την παροχή αναγκαίων πληροφορι-
ών, κυρίως όσον αφορά επιχειρηματικές συνεργασίες. Λόγω 
της ευελιξίας του συστήματος πληροφόρησης του Επιμελη-
τηρίου, γίνεται εφικτή η εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και το εξωτερικό, ενδιαφερόντων συνεργασίας για την 
προώθηση των εμπορικών συναλλαγών των Κυπριακών επι-
χειρήσεων με ξένες επιχειρήσεις.

 
Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ
Η νέα αναβαθμισμένη και επικαιροποιημένη ιστοσελίδα του 
ΚΕΒΕ παρέχει πλήρη πληροφόρηση στους εκατοντάδες επι-
σκέπτες της από την Κύπρο και το εξωτερικό, σχετικά με τις 
υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Περι-
έχει ενημερωμένο κατάλογο των μελών του με πληροφόρη-
ση όσον αφορά τον τομέα εργασιών τους και πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας. Παρέχει επίσης πληροφόρηση στους επισκέ-
πτες για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου όσον αφορά 
τη δράση και τα προγράμματα σεμιναρίων, αποστολών και 
εκθέσεων στη Κύπρο και το εξωτερικό, ενημέρωση για νο-
μοσχέδια και δράσεις που επηρεάζουν κάθε επιχειρηματία, 
άμεση ενημέρωση για τα οικονομικά δρώμενα του τόπου, 
πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει το ΚΕΒΕ.

Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα ενημέρωσης σχετικά με 

το COVID-19, όπου αναρτώνται άμεσα διατάγματα, οδηγίες 
και αναφορές της Κυβέρνησης προς τους πολίτες καθώς και 
σύνδεση με τις επίσημες ανακοινώσεις.

 
Enterprise Europe Network Κύπρου
Το Enterprise Europe 
Network Κύπρου απο-
τελεί το εθνικό σημείο 
επαφής του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου “Enterprise 
Europe Network” (http://
een.ec.europa.eu/) το 
οποίο δημιουργήθη-
κε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2008 για 
την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων 
(ΜμΕ), σε θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Το 
εθνικό σημείο επαφής αποτελείται από το Κυπριακό Εμπορι-
κό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Κύπρου και το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) το 
οποίο έχει το ρόλο του συντονιστή. 

Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δωρεάν υπηρε-
σιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουρ-
γώντας ως one-stop-shop. Οι κυριότερες υπηρεσίες είναι: 
• Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και αναζήτηση αξιόπιστων 

επιχειρηματικών συνεργατών στο εξωτερικό 
• Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και εκδηλώ-

σεων διεθνούς δικτύωσης στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων 
του εξωτερικού 

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των 
Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας και προ-
ώθησης επιχειρηματικών προφίλ 

• Ενημέρωση και καθοδήγηση για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία

• Πληροφόρηση για νέες πολιτικές, κανονισμούς και πρό-
τυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
• Υποστήριξη για επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση 

της καινοτομίας
• Ενημέρωση και καθοδήγηση για δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας 
• Προώθηση Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕ σχετικά με 

προτάσεις για νέες πολιτικές και νομοθεσίες που αφο-
ρούν τις επιχειρήσεις και Ανατροφοδότηση της ΕΕ με τις 
απόψεις που συλλέγουμε από τις τοπικές επιχειρήσεις

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτι-
κών ημερίδων 

Το Δίκτυο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος για την ανταγωνιστι-
κότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 2014-2020 (COSME) 
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και θα συνεχίσει να συγχρηματοδοτείται για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Είναι το μεγαλύτερο 
Δίκτυο υποστήριξης ΜμΕ στον κόσμο με εκπροσώπηση σε 
68 χώρες, 27 Κράτη Μέλη Ε.Ε. και 41 Τρίτες Χώρες. : Αλβα-
νία, Αργεντινή, Αρμενία, Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 
Βραζιλία, Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Αίγυπτος, Γεωργία, 
Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ιορδανία, ΠΓΔΜ, 
Μεξικό, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, 
Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Περού, Κατάρ, Ρωσία, Σερβία, 
Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, Τυνησία, Τουρ-
κία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, Αμερική, 
Βιετνάμ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου 2019 – Ιουνίου 2020, 
το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου πραγματοποίησε 3 ενημε-
ρωτικές εκδηλώσεις σε θέματα της Ε.Ε. στις οποίες έλαβαν 
μέρος περίπου 200 επιχειρήσεις. Διεκπεραιώθηκαν 200 σχε-
δόν εξατομικευμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τοπικές 
επιχειρήσεις και αφορούσαν χρηματοδοτήσεις, εξεύρεση 
επιχειρηματικών συνεργατών, νομικές πρακτικές σε άλλες 
χώρες, διαδικασίες ΦΠΑ, περίπλοκες διοικητικές διαδικασί-
ες και εμπορικές διαφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές 
επιχειρήσεις αποτάθηκαν και εξυπηρετήθηκαν περισσότερο 
από μια φορά. 

Επίσης το ΚΕΒΕ προώθησε 3 Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕ 
που αφορούσαν την ηλεκτρονική μετάφραση, τον αυτοματι-
σμό και τη ψηφιοποίηση στις μεταφορές, τις μη χρηματοοι-
κονομικές πληροφορίες και τον περιορισμό χημικών ουσιών 
σε υφάσματα και δέρματα που προκαλούν αλλεργίες. Συνο-
λικά, 39 τοπικές επιχειρήσεις συμμετείχαν με τα σχόλια τους. 
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής σε 6 εκδηλώσεις 
επιχειρηματικών συναντήσεων στα πλαίσια Διεθνών Εκθέ-
σεων του εξωτερικού στις οποίες συμμετείχαν 43 Κυπριακές 
επιχειρήσεις πραγματοποιώντας 160 συναντήσεις. Δημιουρ-
γήθηκαν νέα επιχειρηματικά προφίλ Κυπριακών εταιρειών 
για προώθηση τους στο εξωτερικό με σκοπό την αναζήτηση 
συνεργατών. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντή-
σεις με τοπικές επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωση τους 
για τις υπηρεσίες του Δικτύου και την καταγραφή των ανα-
γκών τους.

Τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής ήταν εξαιρετικά αφού 
6 Κυπριακές εταιρείες επωφελήθηκαν από την παροχή των 
πιο πάνω υποστηρικτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συ-
γκεκριμένα, η μια περίπτωση αφορούσε τη συμμόρφωση με 
την κοινοτική νομοθεσία / πρότυπα στην ενιαία αγορά, αυξά-
νοντας έτσι την προστιθέμενη αξία που σχετίζεται με τα προ-
ϊόντα και την ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. Η άλλη 
περίπτωση είχε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει 
σε Τρίτες χώρες για συγκεκριμένα προϊόντα, αναπτύσσοντας 
τη δυνατότητα για είσοδο και ανάπτυξη σε νέες αγορές. Μία 
άλλη περίπτωση, αφορούσε την ανάπτυξη μιας νέας επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας και τη διερεύνηση του νομοθετι-

κού πλαισίου, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Επίσης, από 
την εξατομικευμένη υποστήριξη υπηρεσιών διεθνοποίησης 
επωφελήθηκαν 8 Κυπριακές εταιρείες οι οποίες προχώρησαν 
στη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών. 

Τράπεζες Πληροφοριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αποτελούν επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ που έχουν ως σκοπό 
τόσο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της επιχειρηματι-
κής κοινότητας όσο και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Το 
ΚΕΒΕ έχει συγκεντρώσει τις σημαντικότερες ηλεκτρονικές 
πηγές με σκοπό την εξυπηρέτηση των Κυπριακών επιχειρή-
σεων. Συγκεκριμένα: 

TED 

Ο διαδικτυακός τόπος TED θεωρείται το συμπλήρωμα της 
Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ που αφορά τις Ευρωπαϊκές 
προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (http://ted.europa.eu).

CORDIS 

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης 
αναφορικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας, της Καινο-
τομίας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(http://cordis.europa.eu). 

EU who is who 

Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο στον οποίο περιέχο-
νται τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, υπηρε-
σιών και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
(http://europa.eu/whoiswho).

CURIA 

Ο διαδικτυακός τόπος CURIA είναι μία βάση δεδομένων του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηλεκτρονική 
μορφή των κειμένων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν 
μέσω διαδικτύου και σκοπό έχει την ενημέρωση των ενδι-
αφερομένων. Τα κείμενα αυτά δύνανται να τροποποιηθούν. 
Τα οριστικά κείμενα δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομο-
λογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου», θεωρούνται 
ως τα μόνα αυθεντικά και υπερισχύουν σε περίπτωση δια-
φοράς με την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή. Τα κείμε-
να που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων επιτρέπεται 
να αναπαραχθούν με την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται 
η πηγή, καθώς δεν είναι αυθεντικά και διατίθενται δωρεάν 
(http://curia.europa.eu/). 

EUR-Lex 

Πρόκειται για την πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Μέσω της 
πύλης αυτής παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης νομο-
θεσιών, νομολογιών και άλλων νομικών εγγράφων της Ε.Ε. 
(http://eur-lex.europa.eu). 
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Legislative Observatory (OEIL)

Πρόκειται για βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, στην οποία ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την 
πορεία εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πράξης από την πλευ-
ρά του Κοινοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu/oeil).

PreLex 

Η εν λόγω βάση δεδομένων σχετίζεται με τις διαθεσμικές δι-
αδικασίες και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των 
κύριων σταδίων διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων 
(http://ec.europa.eu/prelex).

Eurostat

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στατιστικά στοι-
χεία Ευρωπαϊκών χωρών. Η Eurostat καλύπτει διάφορους 
τομείς της Ε.Ε. όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο πληθυσμός, 
η έρευνα, κλπ (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Market Access Database 

Παρέχει πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ 
της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Η πρόσβαση στα τμήματα Sectoral 
and Trade Barriers Database, SPS Database, Statistics και 
Studies είναι ελεύθερη. Η πρόσβαση στα τμήματα Exporter’s 
Guide και Applied Tariffs είναι περιορισμένη σε επισκέπτες 
από τα κράτη μέλη (http://madb.europa.eu).

Taxation and Customs Unions Databases 

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων συγκροτείται από τις τελω-
νειακές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs).

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ 
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά 
έργα και προγράμματα προσφέρει σημαντικά οφέλη προς τις 
επιχειρήσεις της Κύπρου. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι η δικτύω-
ση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, δωρεάν ενημέρωση και 
εκπαίδευσή τους για θέματα που τους αφορούν, πιλοτικές 
εφαρμογές στις επιχειρήσεις, συμβολή στη διαμόρφωση 
πολιτικής από το Κράτος μέσω διαφόρων μελετών που δι-
εξάγονται, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται προοπτικές για 
τη δημιουργία νέων υπηρεσιών στο ΚΕΒΕ. Πιο κάτω γίνεται 
αναφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα οποία συμμετείχε το ΚΕΒΕ.

• Towards a Holistic Transformation of Organisations 
into Learning Workplaces – LEARN

Η αλλαγή και η αύξηση των απαιτήσεων δεξιοτήτων, σε συν-
δυασμό με τις οικονομικές, δημογραφικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις της σημερινής ψηφιακής κοινωνίας καθιστούν πιο 
σημαντικό από ποτέ τα κράτη μέλη να διαθέτουν σύγχρονα 
συστήματα μάθησης ενηλίκων. Όλοι οι ενήλικες, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο εκπαίδευσης ή τα προσόντα τους, χρειάζο-
νται ευκαιρίες και κίνητρα για να συνεχίσουν τη δια βίου μά-
θηση, είτε πρόκειται για τη διατήρηση της απασχολησιμότη-
τάς τους, για πληρέστερη συμμετοχή στη ψηφιακή κοινωνία 
ή για προσωπική ολοκλήρωση. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή κάθε μάθηση που πραγμα-
τοποιείται μετά την επίσημη αρχική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση στο σχολείο και πανεπιστήμιο, φέρνει σημαντικά οφέλη 
για τους ίδιους τους ενήλικες-εκπαιδευόμενουςς, για τους 
εργοδότες και για την ευρύτερη κοινότητα. Πολύ συχνά τέ-
τοια εκπαίδευση πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας. Είναι 
όμως ο χώρος εργασίας κατάλληλος; Πώς μπορούμε να τον 
μετατρέψουμε σε περιβάλλον φιλικό προς τη μάθηση; 

Σκοπός του έργου LEARN είναι ακριβώς αυτός, να στηρίξει 
δηλαδή τους οργανισμούς να μετατραπούν σε χώρους μά-
θησης και να διασφαλίσει ότι η μάθηση στο χώρο εργασίας 
είναι υψηλής ποιότητας ούτως ώστε οι ενήλικες-εκπαιδευό-
μενοι να αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες για να προο-
δεύσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αυτό θα 
επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός σχετι-
κού προτύπου ISO στο οποίο ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα 
λαμβάνουν τη σχετική εκπαίδευση για την πιστοποίηση τους 
ως κατάλληλυςι χώρους μάθησης.

Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 
ξεκίνησε την υλοποίηση του τον Ιανουάριο 2020 και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2022.

• Technology Enhanced Career Management Skills – 
TechCMS (https://techcms.eu)

Οι δεξιότητες διαχείρισης καριέρας, γνωστές ως Career 
Management Skills, είναι ικανότητες που βοηθούν τα άτομα 
να προσδιορίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους, να ανα-
πτύξουν στόχους μάθησης και σταδιοδρομίας και να αναλά-
βουν δράση για να βελτιώσουν την καριέρα τους. Το ΚΕΒΕ 
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο TechCMS το οποίο φιλοδο-
ξεί να αναπτύξει συμβουλευτικές υπηρεσίες σταδιοδρομίας 
και καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας για ιδι-
ώτες και οργανισμούς, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
τόσο από τα άτομα (εργαζόμενους και άνεργους) όσο και 
από φορείς που ασχολούνται με την παροχή συμβουλευτι-
κής σταδιοδρομίας και υπηρεσιών μάθησης.

Κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου TechCMS, 2020-
2021 θα αναπτυχθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και καινοτόμα εργαλεία για τη 
διαχείριση της σταδιοδρομίας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
Εικονικού Κέντρου Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκ-
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μάθησης, ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτο-αξιολόγησης, 
του καταλόγου και μοντέλου εκμάθησης TechCMS, και του 
εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην παροχή 
κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Erasmus+, KA3 Looking Forward Cooperation 
Projects, το έργο TechCMS πραγματεύεται πλήρως τις τρεις 
προτεραιότητες που καθορίζονται από το New Skills Agenda, 
ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της απόκτησης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, μειώνοντας τις αναντιστοιχίες δεξιο-
τήτων και καλωσορίζοντας το ψηφιακό μετασχηματισμό της 
οικονομίας.

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο ως 
εταίρος, ενώ στη σύμπραξη συμμετέχουν από την Ιταλία οι 
φορείς ASEV, που είναι και ο συντονιστής του έργου, και ο 
IAL MARCHE. Από την Κύπρο, εκτός από το ΚΕΒΕ, συμμετέχει 
η EACG και η εταιρεία Zewelepe, ενώ από την Ελλάδα συμμε-
τέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η εταιρεία SKYBRIDGE και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

• Capacity Building of Blue Economy Stakeholders to 
Effectively Use Crowdfunding – BLUE CROWDFUNDING 
(https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/)

Το έργο Blue Crowdfunding συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 
2014 – 2020 και ξεκίνησε την υλοποίηση του το Νοέμβριο 
2019 με διάρκεια 32 μήνες.

Το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να βελτιώσει την ανταγω-
νιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας 
οικονομίας ενισχύοντας την καινοτομία τους μέσω της συμ-
μετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). 

Η ‘Γαλάζια Ανάπτυξη’ είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική 
για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και 
ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας, με μεγάλη δυναμική για την καινοτομία και την 
ανάπτυξη. Οι καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας 
οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου δεν έχουν αναπτυ-
χθεί όπως σε άλλες περιοχές της Ευρώπης (π.χ. Βόρεια Ευ-
ρώπη) επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό αρνητικά τη δυνα-
τότητα διάθεσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Η έλλειψη 
επαρκούς χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τους βασικούς 
λόγους για την κατάσταση αυτή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. στην 
περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλή-
ματα όσον αφορά την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και 
επενδύσεων για την καινοτομία στο πλαίσιο της γαλάζιας 
οικονομίας/ανάπτυξης. Η συμμετοχική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της 

ανάπτυξης μιας καινοτόμου ιδέας μέσω της έρευνας και της 
διάθεσης της στην αγορά ως εμπορικού προϊόντος ή υπη-
ρεσίας. Μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μοχλό για την 
εμπορική δοκιμαστική υλοποίηση (testing) των καινοτόμων 
λύσεων στην αγορά μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανά-
γκη για κρατικές χρηματοδοτήσεις ή δάνεια. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η στήριξη της 
καινοτομίας κατά κύριο λόγο μέσω πόρων που προέρχο-
νται από τη συμμετοχική χρηματοδότηση ενισχύοντας την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πεδίο 
της γαλάζιας οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό οι ΜμΕ της γα-
λάζιας οικονομίας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση γεγονός που θα τους επιτρέψει να αναπτύ-
ξουν καλύτερες (ποιοτικά και εμπορικά), περισσότερες και 
πιο ανταγωνιστικές καινοτόμες λύσεις.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 13 φορείς από 
την Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πορ-
τογαλία και Σλοβενία, ενώ η Κύπρος εκπροσωπείται από το 
ΚΕΒΕ.

• Upgrading the EU Data Protection Sector with new 
Skills – DataPRO (https://datapro-project.eu/site/)

Συνεχίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εργασίες του 
έργου DataPRO κατά την τρέχουσα περίοδο επισκόπησης. 
Με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του τομέα προστασί-
ας προσωπικών δεδομένων, το έργο DataPRO θα συμβάλει 
στην εναρμόνιση των δεξιοτήτων και προσόντων των υπεύ-
θυνων του συγκεκριμένου τομέα μέσω του σχεδιασμού ενός 
καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Πρόκειται για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμμα-
τος Erasmus+ και του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε το Σε-
πτέμβριο 2018. 

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο ως εταίρος μαζί 
με άλλους 9 εταίρους από το Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και 
Κύπρο, ενώ συντονιστής είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων της Ελλάδας (ΚΕΕΕ). 

• Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training – 
INNOVENTER (https://innoventer.eu/)

Με τη διοργάνωση του συνεδρίου «Το Οικοσύστημα της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Παραδείγματα και Καλές 
Πρακτικές» το Δεκέμβριο 2019 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι 
δραστηριότητες του έργου Innoventer. 

Με τη συμμετοχή πέραν των 100 συνέδρων, το Συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Balkan 
Med, και της πρωτοβουλίας «European Social Economy 
Regions» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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• Investing in sustainable blue growth and competitiveness 
through 3-Pillar Business Model (3-PBM) – iBlue 

 (https://iblue.interreg-med.eu/)

Τον Ιανουάριο 2020 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου 
iBlue που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED 2014-
2020, Άξονας Προτεραιότητας Promoting Mediterranean 
Innovation Capacities to develop smart and sustainable 
growth. Με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
ναυτιλιακού κλάδου στη Μεσογειακή περιοχή, και με επίκε-
ντρο τα σκάφη αναψυχής (yachts) και τη βιώσιμη ανάπτυξή 
του κλάδου, βασισμένη στους 3 πυλώνες βιωσιμότητας ‘Πε-
ριβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία’, τα βασικότερα αποτελέ-
σματα του έργου αποτέλεσαν οι πιλοτικές εφαρμογές όπου 
επιχειρήσεις από τον κλάδο σκαφών αναψυχής στις χώρες 
των εταίρων έλαβαν δωρεάν καθοδήγηση από επαγγελμα-
τίες συμβούλους επιχειρήσεων για τη σωστή ενσωμάτωση 
του επιχειρησιακού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης στο δικό 
τους περιβάλλον εργασίας.

• SEA OF EXPERIENCE Establishment of Eastern 
Mediterranean Regional Network: pooling, sharing 
development of innovative face to face and digital 
training/ mentoring tools for the maritime sector  
(https://seaofexperience.org/)

Το έργο “Sea of Experience” στοχεύει στην κατάρτιση και 
καθοδήγηση στα «Γαλάζια Επαγγέλματα». Το ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε., με το ακρωνύμιο “Sea of 
Experience”, στο οποίο συμμετέχει το KEBE, θα ασχοληθεί με 
τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαί-
δευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας στα Γαλάζια 
Επαγγέλματα. Η ερευνητική πρόταση, εγκρίθηκε στο πλαί-
σιο Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας – ΕΤΘΑ (European Maritime and Fisheries Fund 
– EMFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έργο συμμετέχουν 
έξι ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί εταίροι από Κύπρο και 
Ελλάδα και Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το πρόγραμμα “Sea of Experience” 
είναι τριετές και ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019. Το “Sea of 
Experience” είναι ένα περιφερειακό έργο με στόχο τη δη-
μιουργία ενός δικτύου κατάρτισης - καθοδήγησης, του Πε-
ριφερειακού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου (EMReN), για 
επαγγελματίες και νέους που σχετίζονται με τις θαλάσσιες 
μεταφορές, τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων, τα λιμά-
νια και τη βιομηχανία κρουαζιέρας. Πέραν από τη γεφύρωση 
του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των 
αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά όσον αφορά τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις και την καινοτομία, το έργο στοχεύει και 
στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδη-
μαϊκών κύκλων και δημόσιων αρχών, στην ενθάρρυνση της 
κινητικότητας των σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελ-

ματιών, καθώς και στην παροχή καθοδήγησης και προηγμέ-
νων γνώσεων για τα γαλάζια επαγγέλματα. Η κοινοπραξία θα 
υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την επίτευξη των 
γενικών της στόχων. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν τέσ-
σερα κοινά προγράμματα κατάρτισης, ένα για κάθε επιλεγμέ-
νο τομέα, για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων που 
παρουσιάζεται στο ναυτιλιακό τομέα. Αυτά τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών (π.χ.μέσω θερινών σχολείων) και ψηφιακών 
(π.χ. βίντεο εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακοί διαγωνι-
σμοί) εκπαιδευτικών εργαλείων. Η εναρκτήρια διακρατική 
συνάντηση του έργου διοργανώθηκε στις 17 Δεκέμβριου 
2019, στην Αθήνα, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως 
συντονιστής εταίρος.

• Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Δια-
λειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμη-
θευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας (ΝΑΥΣ) 
(https://naus-project.eu/) 

Με εντονότερους ρυθμούς εξελίσσεται η υλοποίηση του 
έργου με ακρωνύμιο «ΝΑΥΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα – Κύ-
προς 2014 – 2020 και στοχεύει στην προώθηση των βιώσι-
μων μεταφορών αξιοποιώντας τις ναυτιλιακές πληροφορίες 
και ενισχύοντας τη συνεργασία των λιμένων και τη διαλει-
τουργικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές με έμφαση στον 
τομέα της κρουαζιέρας.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πλη-
ροφοριών προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες 
υποδοχής Ελλάδας – Κύπρου (λιμάνια εφαρμογής: Ηράκλειο, 
Ρόδος, Λάρνακα, Λεμεσός) για την αποτελεσματικότερη δια-
χείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων για την τροφοδοσία και 
εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. Επιπρόσθετα, θα δημιουργη-
θείι ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας και της τοπι-
κής αγοράς με τους λιμένες εφαρμογής, με το σχεδιασμό μιας 
σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφορι-
ών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των στόχων 
του έργου. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, ολοκληρώθη-
κε η ανάλυση δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο σε συνάρ-
τηση με την Κύπρο. Στα πλαίσια υλοποίησης των ενεργειών 
του εν λόγω έργου διενεργήθηκε μελέτη για την ανάλυση των 
αναγκών και προτιμήσεων των επιβατών συνδέοντας τις με 
τοπικές υπηρεσίες και αγορές προϊόντων, με στόχο την ενί-
σχυση της συνεργασίας με τοπικούς φορείς. Πραγματοποιή-
θηκε η τρίτη τεχνική συνάντηση εταίρων και η Διημερίδα με 
τίτλο «Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία 
πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της 
κρουαζιέρας», στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 στην Λεμε-
σό από το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
το οποίο συμμετείχε ως εταίρος στο έργο μαζί με το ΚΕΒΕ με 
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ομιλητές από τον τομέα του τουρισμού και της ναυτιλίας. 
Το έργο έχει διάρκεια 30 μηνών (1/01/2019 έως 30/06/2021) 
με συντονιστή εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης και εταίρους 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΚΕΒΕ και το 
Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

• Strengthening competitiveness of agri-food SMEs 
through transnational Clusters (FOCUS) 

 (https://www.focuseuproject.com/) 

Στις 31 Ιανουαρίου του 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγρο-διατροφικής 
αλυσίδας προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών συ-
μπλεγμάτων (Clusters)» -με ακρωνύμιο FOCUS. Στο έργο συμ-
μετείχαν τέσσερεις βαλκανικές μεσογειακές χώρες, οι οποίες 
εκπροσωπούνταν από επτά (7) εταίρους και συγκεκριμένα η 
Ελλάδα (Περιφέρεια Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 
η Κύπρος (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο), η Αλβανία (Local Economic Development Agency of 
Vlora) και η Βουλγαρία (Business Support Centre for Small 
and Medium Enterprises of Ruse και Agriculture University of 
Plovdiv). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση - ΕΤΠΑ και IPA II - και Εθνικά κονδύλια των συμμετε-
χουσών χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 
Interreg Βαλκανική Μεσόγειος 2014-2020.

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε τοπική Συστάδα 
(Clusters) στον αγροδιατροφικό τομέα μεταξύ των επιχειρή-
σεων αγροδιατροφής και των ερευνητικών ιδρυμάτων, προ-
ωθώντας ταυτόχρονα τη μεταφορά τεχνολογίας και την και-
νοτομία των τροφίμων, εξυπηρετώντας έτσι την αναβάθμιση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων αγροδιατροφής. Μέσα από τις δράσεις 
του έργου και προκειμένου να παρέχουν οι ΜμΕ καινοτόμα 
και βελτιωμένα προϊόντα αγροδιατροφής σε εθνικές, περιφε-
ρειακές και παγκόσμιες αγορές το εταιρικό σχήμα υλοποίησε 
τρεις κύριες δράσεις: (1) χαρτογράφηση του οικοσυστήμα-
τος γεωργικών ειδών διατροφής στις χώρες των εταίρων, 
(2) σχεδιασμό και λειτουργία καινοτόμων περιφερειακών 
συμπλεγμάτων γεωργικών τροφίμων, (3) δημιουργία πλατ-
φόρμας ΤΠΕ (βασικής υποστηρικτικής εργαλειοθήκης) που 
σχεδιάστηκε κατάλληλα από τα 4 περιφερειακά clusters 
αγροδιατροφικών προϊόντων για την παροχή καινοτόμου 
συνδυασμού υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Κατά την περίοδο αυτή προσφέρθηκαν στα μέλη της Συστά-
δας (Cluster) FOCUS Αγροδιατροφής της Κύπρου καινοτόμες 
υπηρεσίες από τους επιστημονικούς εταίρους τού έργου και 
τον εξωτερικό συνεργάτη στο εν λόγω έργο εκ μέρους του 
ΚΕΒΕ. Συγκεκριμένα, για τις 22 ΜμΕ που συμμετείχαν σχε-
διάστηκαν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων/ υπηρεσιών τους. Τέλος, το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε στην 5η Διακρατική συνάντηση εταίρων του έρ-
γου όπως και στο τελικό συνέδριο με εκπρόσωπο του από το 
Enterprise Europe Network Κύπρου.

• «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης 
του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και 
υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυ-
νοριακή περιοχή» Go_Brand  

 (https://www.gobrand.gr/) 

Τον Απρίλιο του 2020 ολοκληρωθήκαν οι δράσεις του έρ-
γου Go_Brand στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργα-
σίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.). 
Το έργο αφορούσε την προώθηση και ανάδειξη του brand 
name προϊόντων αγροδιατροφής που παράγονται στην Ελ-
λάδα και στην Κύπρο. Οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν 
την παρούσα περίοδο αναφοράς στόχευαν στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού χαρακτήρα των ΜμΕ 
καθώς και στην προβολή και προώθηση τοπικών παραδοσι-
ακών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας 
και της Κύπρου στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ενέργειες όπως 
κοινές δράσεις συμβουλευτικής και προώθησης (υλοποίηση 
εξειδικευμένου σεμιναρίου Καινοτομίας), ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο έργο για τις τομεακές 
μελέτες και ετοιμασία μικρού μήκους προωθητικών ταινιών. 
Κατά την περίοδο αυτή το ΚΕΒΕ προέβηκε σε ενημερωτικές 
δράσεις με απώτερο σκοπό την προώθηση και προβολή του 
έργου και των δυο (2) Clusters τα οποία είχαν σχηματιστεί 
(Ομάδα παραγωγής Παραδοσιακών Γλυκών και Ομάδα Πα-
ραγωγής Προϊόντων Χαρουπιού) με απώτερο σκοπό την 
προώθηση τους στο εξωτερικό.

Η τελική συνάντηση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον 
Μάρτιο του 2020. Στο έργο, στο οποίο το ΚΕΒΕ επενήργησε 
ως επικεφαλής εταίρος, συμμετείχαν άλλοι πέντε εταίροι από 
την Ελλάδα και συγκεκριμένα τα Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
Λασιθίου και Χίου, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των Επιμελητη-
ρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας της Κρήτης.

WBL GUARANTEE - Public – Private Alliance to 
GUARANTEE quality of work based learning
To WBL Guarantee είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
στο οποίο συμμετέχει και το ΚΕΒΕ, με στόχο την ανάπτυξη, το 
σχεδιασμό και την επικύρωση δύο προγραμμάτων σπουδών 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των «ενδοεπιχειρησιακών εκ-
παιδευτών» στις ΜμΕ και των «συμβούλων απασχόλησης» στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εφαρμόζουν προγράμματα 
εκμάθησης στην εργασία (work based learning).

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η  /  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
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Σκοπός του έργου είναι να εντοπίσει τα νέα πλαίσια που επη-
ρεάζουν και μεταβάλλουν τους παραδοσιακούς ρόλους των 
εργοδοτών / μεντόρων που εργάζονται στις ΜμΕ και των 
συμβούλων απασχόλησης και επαγγελματιών στους τομείς 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα δοθεί δε 
ιδιαίτερη προσπάθεια για ενίσχυση και αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών και των συμ-
βούλων απασχόλησης. Επιπρόσθετα το έργο θα επιδιώξει να 
προσδιορίσει ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων που απαιτού-
νται σε σχέση με τα πρότυπα EQF και NQF και να προσδιορί-
σει εάν υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης.

Το έργο υλοποιείται από 11 εταίρους που προέρχονται από 
5 ευρωπαϊκές χώρες και από διαφορετικούς τομείς: Δημόσιες 
Αρχές με ρυθμιστικές δυνατότητες, φορείς επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, φορείς παροχής υπηρεσιών απα-
σχόλησης και κοινωνικοί εταίροι.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και λόγω της παν-
δημίας του COVID-19, οι διάφορες διακρατικές συναντήσεις 
καθώς και οι σχετικές ενημερώσεις προς τους ενδιαφερόμε-
νους, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Αρχικά έγινε ενη-
μέρωση του προγράμματος σε εργαζόμενους εταιρειών οι 
οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση στην εργασία και στην 
συνέχεια έγινε παρουσίαση προς συμβούλους απασχόλησης 
με σκοπό την δημιουργία υψηλής ποιότητας προγραμμάτων 
κατάρτισης στην εργασία.

Εκδόσεις Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(ICC)
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπώντας τον εκδοτικό οίκο του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of 
Commerce) διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων που αποτε-
λούν εχέγγυα για τη σωστή διεξαγωγή διεθνών επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων και την κατάρτιση των στελεχών των 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα 
διεθνούς εμπορίου, μεταφορών, εμπορικού δικαίου συμπε-
ριλαμβανομένων θεμάτων διαιτησιών και εναλλακτικών με-
θόδων επίλυσης διαφορών, τραπεζικών και ασφαλιστικών 
διεργασιών, καθώς και άλλους τομείς του σύγχρονου εμπο-
ρίου. Πέραν των παραδοσιακών έντυπων βιβλίων ο εκδοτι-
κός οίκος διαθέτει βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks) τα 
οποία παραδίδονται εντός λίγων λεπτών στον υπολογιστή 
των ενδιαφερομένων.

 Οι εκδόσεις καλύπτουν τέσσερεις γενικές κατηγορίες - Κα-
νονισμοί και Πρότυπα του ΔΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες, καθώς 
και Έργα Αναφοράς. Οι κανονισμοί ενημερώνονται περιο-

δικά για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των εμπορικών και 
τραπεζικών πρακτικών. Οι πιο γνωστές εκδόσεις, του ΔΕΕ 
είναι τα URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) και 
Incoterms, οι οποίες έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες 
από 30 γλώσσες. Τον Ιανουάριο του 2020 εκδόθηκε ο νέος 
οδηγός των Incoterms. Η αναθεωρημένη έκδοση “Incoterms 
2020” βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020 και 
αντανακλά τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στο διεθνές 
εμπόριο αποτελώντας απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχο-
λούνται με το εμπόριο. Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδό-
σεις αυτές αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για επιχειρηματίες, 
τραπεζικούς, δικηγόρους, νομικούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, 
συμβούλους επιχειρήσεων κ.α.

Εκδόσεις Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(WTO)

Το ΚΕΒΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέ-
ας των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(WTO). Οι εκδόσεις αυτές πραγματεύονται κυρίως οικονομι-
κά θέματα και μεταξύ άλλων καλύπτουν ετήσιες οικονομικές 
εκθέσεις, διεθνείς εμπορικές στατιστικές, έρευνες αγορών, 
νομικά κείμενα, συμφωνίες, κ.ά. Σημαντικό θεωρείται το γε-
γονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει 
ορίσει το ΚΕΒΕ ως «θεματοφυλάκιο», δηλαδή ως βάση δεδο-
μένων και πληροφοριών του ΠΟΕ, που σκοπό έχει την κα-
λύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτού του εξαιρετικής σημασίας 
υλικού. 

Εκδόσεις Ηνωμένων Εθνών (UN)

Το ΚΕΒΕ ως αποκλειστικός διανομέας έχει τη δυνατότητα 
να προμηθεύσει τις τοπικές επιχειρήσεις με εκδόσεις των 
Ηνωμένων Εθνών κατόπιν παραγγελίας. Οι εν λόγω εκδό-
σεις καλύπτουν ως επί το πλείστον οικονομικά, νομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα καθώς και πολιτικές και κοινωνικές 
επιστήμες.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η  /  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ



ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Το ΚΕΒΕ υιοθετώντας 
σύγχρονους τρόπους 
επικοινωνίας με τα 

μέλη του είναι στην 
πρώτη γραμμή 

της ψηφιακής 
ενημέρωσης
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Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΚΕΒΕ είναι αρμόδιο για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου με τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την άμεση και έγκαιρη προβολή των θέσεων και δραστηριοτήτων του.

Μεταξύ άλλων το γραφείο είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για τα διάφορα θέματα της 
επικαιρότητας και αποστολή τους στα ΜΜΕ. Παράλληλα συμβάλει στη διοργάνωση και το συντονισμό συνεδρίων και εκ-
δηλώσεων που πραγματοποιεί το ΚΕΒΕ. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση και το συντονισμό της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
του ΚΕΒΕ. Έχει την επιμέλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΚΕΒΕ (Facebook, Twitter, Youtube) για την καλύτερη 
προβολή των θέσεων του και του Newsletter που εκδίδει το ΚΕΒΕ. Συντονίζει επίσης όλα τα τμήματα του ΚΕΒΕ, για να προ-

ωθούνται οι ανακοινώσεις και οι δραστηριότητες τους καθώς 
και των Επιχειρηματικών Συνδέσμων προς τα ΜΜΕ. Διαχειρί-
ζεται τέλος τις δημόσιες σχέσεις του ΚΕΒΕ με αντιπροσωπεί-
ες και επίσημους επισκέπτες άλλων χωρών στα πλαίσια επι-
χειρηματικών αποστολών και φόρουμ ενώ αναλαμβάνει και 
το συντονισμό των συνεντεύξεων με τοπικά και ξένα ΜΜΕ.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ΚΕΒΕ ιστοσελίδα, 
Hλεκτρονικό Newsletter

Το ΚΕΒΕ συνεχίζει να ενημερώνει τακτικά με δυναμικό 
τρόπο τα μέλη του από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω των σελίδων Facebook, Twitter, 
LinkedIn και Youtube ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να 
ενημερώνεται συνεχώς για τις ανακοινώσεις, τις εγκυκλί-
ους, τις αποστολές, τα σεμινάρια και τις δράσεις του Επι-
μελητηρίου. Με τους τρόπους αυτούς η ενημέρωση του 
επιχειρηματικού κοινού έγινε ακόμα πιο άμεση, έγκυρη 
και αποδοτική.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ λειτουργεί μια σύγχρονη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη ιστοσελίδα με το 
όνομα «KEBE news» http://news.ccci.org.cy η οποία προβάλλει τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, τα δελτία τύπου και 
τις εγκυκλίους του ΚΕΒΕ, τις αποστολές, τα σεμινάρια και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει καθώς και πολλές 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη του.

Το ηλεκτρονικό Newsletter με το όνομα «KEBE Newsletter» αποστέλλεται ηλεκτρονικά σ’ όλα τα μέλη του, ενώ η εγγραφή σ’ 
αυτό είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε επιθυμεί να ενημερώνεται για οτιδήποτε αφορά και ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις καθώς 
και για τη δράση του ΚΕΒΕ.

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  &  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α



ΤΟΠΙΚΑ
EBE

   Τα Τοπικά Επιμελητήρια 
αποτελούν τη σπονδυλική 
στήλη και τους βραχίονες 

του ΚΕΒΕ σε όλη την 
Κύπρο
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Τα πέντε τοπικά Επιμελητήρια (Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμ-
μοχώστου, Λάρνακας, Πάφου) είχαν και το 2019 πλούσια 
δράση να επιδείξουν, στοχεύοντας πάντοτε στη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των μελών τους και στην προώθηση των ανα-
πτυξιακών και άλλων αναγκών των επαρχιών τους, κυρίως 
σε ότι αφορά αναγκαία έργα υποδομής, με τη βεβαιότητα 
ότι τέτοια έργα, πέραν του ότι στηρίζουν το επιχειρείν και 
την απασχόληση, συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.

Λειτουργώντας ως οργανισμοί που οφείλουν την ύπαρξη 
τους στα μέλη τους, τα πέντε τοπικά ΕΒΕ συνέχισαν να 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις επιχειρή-
σεις-μέλη, τόσο συλλογικά (πρωτίστως με έγκυρη και έγκαι-
ρη πληροφόρηση για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, πε-
ριλαμβανόμενων νέων επιχειρηματικών ευκαιριών), αλλά 
και σε κλαδικό και ατομικό/εταιρικό επίπεδο, για συγκε-
κριμένα θέματα που άπτονται της καθημερινότητας, των 
σχεδιασμών και των στόχων των επιχειρήσεων. Η προσπά-
θεια στήριξης των μελών με αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
περιέλαβε, σε πολλές περιπτώσεις, τη συμμετοχή των το-
πικών ΕΒΕ σε επιχειρηματικού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκά 
προγράμματα, τα οποία πρόσφεραν την ευκαιρία χρήσης 
Ευρωπαϊκών κονδυλίων για ποικιλότροπη στήριξη του επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων με δωρεάν επιμορφωτικά σεμι-
νάρια, αλλά και με (επίσης δωρεάν) ταξίδια στο εξωτερικό 

Τ Ο Π Ι Κ Α  Ε Β Ε

για τη διερεύνηση νέων αγορών. Ο κεντρικός ρόλων των 
τοπικών ΕΒΕ στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι των πόλεων και 
επαρχιών τους υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, μέσα από 
την ενεργό συμμετοχή τους σε τοπικές/επαρχιακές επιτρο-
πές κυβερνητικών τμημάτων και τοπικών αυτοδιοικήσεων, 
που επιλαμβάνονται θεμάτων πολεοδομικού, εργασιακού, 
περιβαλλοντικού και άλλου χαρακτήρα. 

Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή τους, και μάλιστα σε ανώ-
τατο στις πλείστες των περιπτώσεων επίπεδο, στις κατά τό-
πους Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Σε 
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι εταιρείες αυτές προεδρεύ-
ονται από Επιμελητηριακά στελέχη. Να σημειώσουμε επι-
πλέον την παρουσία των τοπικών ΕΒΕ, και πάλι από ιδιαιτέ-
ρως σημαίνουσες θέσεις, στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των 
Επαρχιών τους, οι οποίες, μέσα από το πρόγραμμα Leader 
και άλλα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουν συμ-
βάλει κατά τρόπο αποτελεσματικό στη ριζική αναβάθμιση 
αγροτικών κοινοτήτων και της Κυπριακής υπαίθρου γενι-
κότερα.

Τέλος, άξια ιδιαίτερης μνείας είναι η ουσιαστική συμμε-
τοχή των τοπικών Επιμελητηρίων στα συλλογικά όργανα 
του ΚΕΒΕ και η συνακόλουθη πολύτιμη συνεισφορά τους 
στη διαμόρφωση της πολιτικής του Οργανισμού, στο όλο 
φάσμα θεμάτων που άπτονται του Κυπριακού επιχειρείν.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων 
κ. Γιάννης Καρούσος σε συνεδρία του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση
του ΕΒΕ Αμμοχώστου



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

   Το ΚΕΒΕ διαθέτει 
πληθώρα επαγγελματικών 
Συνδέσμων που 

αντιπροσωπεύουν 
όλο το φάσμα της 

οικονομίας του 
τόπου
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εντάχθηκαν στη δύνα-
μη του ΚΕΒΕ οι πιο κάτω Σύνδεσμοι:

•  Cyprus Fiduciary Association
•  Cyprus VAT Association
•  Σύνδεσμος Ιατρικής Κάνναβης
•  Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας 

και Καινοτομίας (ΚΕΦΕΑ)
•  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικής Υποστήριξης Κύπρου 
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Παρασκευαστών (Γενερικών) 

Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ)

Κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ λειτουργούν σήμερα 151 
Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, που καλύπτουν όλο το φάσμα 
της οικονομίας του τόπου και αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της λειτουργίας του ΚΕΒΕ.

Ο ρόλος και η σημασία τους σε ότι αφορά τη διαμόρφωση 
της πολιτικής του ΚΕΒΕ, ειδικά πάνω σε εξειδικευμένα θέ-
ματα είναι καθοριστικός.

Οι Σύνδεσμοι με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, όπου αυτή κρίνεται 

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Ι

Επίσημο δείπνο Κύπρο-Ελλαδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου στη Λευκωσία και βράβευση επιχειρήσεων μελών του

αναγκαία, συνέχισαν να προωθούν με επιτυχία τις θέσεις, 
τις απόψεις και τα συμφέροντα των μελών τους, και να 
τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης από το κράτος και την 
Πολιτεία με τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους σε Κοι-
νοβουλευτικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Τεχνικές και 
Συμβουλευτικές Επιτροπές και άλλους Οργανισμούς και 
Ιδρύματα.

Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα του ΚΕΒΕ απαρτίζεται 
από το σύνολο των Επαγγελματικών Συνδέσμων που ανή-
κουν στη δύναμή του, το οποίο συνέρχεται στις περιπτώ-
σεις που χρειάζεται η λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα 
μείζονος σημασίας.

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της προσφοράς του για την εύρυθμη 
λειτουργία των Συνδέσμων, τους προσφέρει γραμματεια-
κές υπηρεσίες και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.

Ο κατάλογος όλων των Συνδέσμων που λειτουργούν στο 
ΚΕΒΕ, ανά τομέα δραστηριότητας, δημοσιεύεται στο τέλος 
της Ετήσιας Έκθεσης.



ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
   Οι διεθνείς συνεργασίες 
του ΚΕΒΕ συμβάλλουν 
στην προώθηση και 

προβολή της 
κυπριακής 

οικονομίας στο 
εξωτερικό 
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Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)
Τα Ευρωεπιμελητήρια αποτελούν την κατ’ εξοχήν Ευρω-
παϊκή Επιμελητηριακή Οργάνωση και το ΚΕΒΕ ως πλήρες 
μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων εκπροσωπεί τα Κυπριακά 
Επιμελητήρια σ’ αυτή. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η ενεργός 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και τα διοικητι-
κά σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων. Παράλληλα οι εκπρό-
σωποι του ΚΕΒΕ συνέχισαν να συμβάλλουν στη διαμόρφω-
ση της πολιτικής και των θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων 
επί σωρείας θεμάτων που εκπηγάζουν από ή σχετίζονται 
με το Κοινοτικό κεκτημένο και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις 
και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε (κατά κύριο λόγο δια-
δικτυακά λόγω της πανδημίας) στις συνεδρίες της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στις 
εργασίες εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών των Ευ-
ρωεπιμελητηρίων όπως την Επιτροπή για την ενιαία αγορά, 
για τις ΜμΕ και την οικονομική πολιτική, για την παγκόσμια 
Ευρώπη, για τη βιώσιμη Ευρώπη, για τις δεξιότητες και την 
επιχειρηματικότητα, για το δίκτυο Enterprise Europe, το 
Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών, την Ομάδα Έργων κ.α. Σε 
όλα τα σώματα και επιτροπές το ΚΕΒΕ εκφράζει τις θέσεις 
και απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου 
επί των θεμάτων που συζητούνται και συμμετέχει ενεργά 
στη διαμόρφωση των θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης τη συστηματική συμμετοχή του 
σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων και ερευνών που διεξή-
γαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια ανάμεσα στα μέλη τους συμ-
βάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση των σχε-
τικών θέσεων και απόψεων των Ευρωεπιμελητηρίων επί 
σωρείας θεμάτων που κυρίως εκπηγάζουν από το Κοινο-
τικό κεκτημένο. Οι θέσεις αυτές υποβάλλονται στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση 
των Ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετημάτων. Τέτοια θέ-
ματα ήταν τα εμπόδια για τις ΜμΕ στην Ενιαία Αγορά, η Πο-
λιτική Συνοχής της ΕΕ, οι διεθνείς οικονομικές και εμπορι-
κές σχέσεις της ΕΕ, η εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών, η ενεργειακή απόδοση, το χρηματοδοτικό 
εργαλείο SURE σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στην απασχόληση, η στήριξη των ΜμΕ σε σχέση με την και-
νοτομία, το Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ, τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς εν καιρώ πανδημίας, η 
βιομηχανική στρατηγική, η βιώσιμη χρηματοδότηση και 
τα τουριστικά κουπόνια. Συζητήθηκαν επίσης η ψηφιακή 
στρατηγική της ΕΕ, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, η Οδη-

γία για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφο-
ριών στις εκθέσεις εταιρειών, το Ταμείο Μετάβασης στην 
πράσινη ενέργεια, οι ενισχύσεις τύπου de minimis, η Ένω-
ση Κεφαλαιαγορών, τα δίκτυα και πληροφοριακά συστήμα-
τα, οι ενδοκοινοτικές διακρατικές συμφωνίες επενδύσεων, 
την παγκόσμια ανάπτυξη και βιωσιμότητα κ.α.

Σημαντική επιτυχία του ΚΕΒΕ ήταν η μη συμπερίληψη 
στο έγγραφο με τις θέσεις των Ευρωεπιμελητηρίων για 
τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ, των 
οποιωνδήποτε αναφορών για τη διεύρυνση και εκσυγχρο-
νισμό της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ 
παρά τις σχετικές προσπάθειες των Τουρκικών Επιμελητη-
ρίων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στη δια-
μόρφωση των θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων για τις οι-
κονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν αλλά και για τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΒ για τη διαμόρφωση 
της μελλοντικής τους σχέσης. Θέση των Ευρωεπιμελητηρί-
ων είναι ότι το συμφέρον και των δύο μερών επιτάσσει την 
κατάληξη σε συμφωνία χωρίς όμως να καταστρατηγούνται 
βασικές αρχές της ΕΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ενιαία 
Αγορά. Αναφέρεται επίσης η έκδοση κοινών ανακοινώσεων 
για τα πιο πάνω θέματα.

Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ απέστελλε συνεχώς πληροφόρηση 
στα Ευρωεπιμελητήρια για τις ενέργειες του σε σχέση με 
την πανδημία και τα μέτρα που λαμβάνονταν στην Κύπρο 
τόσο σε σχέση με τις επιχειρήσεις όσο και γενικότερα. Οι 
πληροφορίες αυτές δημοσιεύονταν σε ειδική πλατφόρμα 
που δημιούργησαν τα Ευρωεπιμελητήρια μαζί με πληρο-
φορίες από άλλα εθνικά Επιμελητήρια μέλη των Ευρωε-
πιμελητηρίων παρέχοντας πολύτιμη πληροφόρηση στις 
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι μόνο. Το ΚΕΒΕ απέστειλε 
επίσης σχετικά μηνύματα από τον Πρόεδρο του τα οποία 
δημοσιεύτηκαν τόσο στην πλατφόρμα όσο και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης την κατά περίπτωση διοχέτευση 
των απόψεων και θέσεων αλλά και τα αποτελέσματα ερευ-
νών των Ευρωεπιμελητηρίων (π.χ. για την Ενιαία Αγορα, 
τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τις ΜμΕ κ.α.) τόσο στα μέλη 
του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο, πολλές 
φορές με την προτροπή όπως οι θέσεις αυτές ληφθούν 
σοβαρά υπόψη από τους εκπροσώπους μας στα διάφορα 
όργανα και συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά γίνεται για την αποστολή των θέσεων αυτών 
στην Προεδρία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βι-
ομηχανίας και τον Κύπριο εκπρόσωπο που συμμετέχει στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εκπροσώπων για τις ΜμΕ. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στη διοχέτευση των θέσεων των Ευρωεπι-
μελητηρίων σε σχέση με την πανδημία και των μέτρων που 
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επιβάλλεται να ληφθούν για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε για μια ακόμα φορά στη μεγάλη Πα-
νευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων 
για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη που διεξάγεται 
κάθε χρόνο με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Επιμελητη-
ρίων. Τα ευρήματα για την Κύπρο (όπου την τοπική έρευνα 
διεξήγαγε το ΚΕΒΕ) συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τα 
όχι τόσο αισιόδοξα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας 
για το 2020 (σε σύγκριση με το 2019) αν και βρίσκονται 
λίγο πιο πάνω από τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι κυριό-
τερες προκλήσεις που εντοπίζονται είναι η εσωτερική και 
εξωτερική ζήτηση αλλά και το Brexit ενώ πολύ ψηλά στις 
προκλήσεις βρίσκονται και οι χρηματοδοτικές συνθήκες. 
Σε σχετική ανακοίνωση του το ΚΕΒΕ τόνισε πως δεν επι-
τρέπεται εφησυχασμός ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας 
της οικονομίας. Το ΚΕΒΕ δήλωσε έτοιμο να συνεργαστεί με 
όλους για αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλήσεων και τη 
λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων για το καλό 
της οικονομίας και του τόπου. 

Παράλληλα συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ στο 
Δίκτυο Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων από την Πρόε-
δρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματι-
ών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), η οποία είναι μέλος του ΚΕΒΕ, 
ενώ έντονη ήταν και η συμμετοχή σε αριθμό ερευνών του 
Δικτύου για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας όπως 
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές εργα-
σίες τους οι γυναίκες επιχειρηματίες.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΚΕΒΕ, Κύπριοι Ευρω-
βουλευτές προέβησαν σε μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις 
στα Ευρωεπιμελητήρια για τις θέσεις τους επί των θεμά-
των που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε προτάσεις που υπέβαλαν τα Ευρωεπιμελη-
τήρια σε αριθμό προγραμμάτων.

Γίνεται επίσης αναφορά για το βιντεοσκοπημένο μήνυμα 
του Προέδρου των Ευρωεπιμελητηρίων στην περσινή Γε-
νική Συνέλευση του ΚΕΒΕ καθώς και τον κατάλογο ελέγχου 
για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής των 
επιχειρήσεων που ετοίμασαν τα Ευρωεπιμελητήρια, τον 
οποίο το ΚΕΒΕ απέστειλε στα μέλη του.

Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ απέστειλε μήνυμα εκτίμησης 
και ευχαριστιών στον αποχωρούντα διευθυντή των Ευρω-
επιμελητηρίων ως επίσης και συγχαρητήριο μήνυμα στον 
διάδοχο του.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ICC
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) είναι η φωνή της 
επιχειρηματικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει 
ως μέλη του Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο, με τον αριθ-
μό μελών να ξεπερνά τα 150. 

Το ΚΕΒΕ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια εκπροσωπεί τη φωνή 
των κυπριακών επιχειρήσεων στο ΔΕΕ μέσω Εθνικής επι-
τροπής η οποία αποτελείται από επιχειρηματίες από του 
σημαντικότερους κλάδους της Κυπριακής οικονομίας. 

Η ιστορία του ΔΕΕ ξεπερνά τα 100 χρόνια, και αποτελεί τη 
φωνή της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας με πρό-
σταγμα να προωθεί τις θέσεις και απόψεις του οργανισμού 
προς όλες τις κατευθύνσεις (όπως τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τη Διε-
θνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους). 

Για την υλοποίηση των στόχων του, το ΔΕΕ βασίζεται στη 
γνώση και εμπειρία των 12 Επιτροπών του, που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας όπως, τη διαιτησία, τα 
τραπεζικά, το περιβάλλον, τα φορολογικά την τεχνολογία 
και άλλα. Οι επιτροπές εξετάζουν τα ζητήματα που τις 
αφορούν, χαράσσουν πολιτική, συμπεριλαμβανομένων θέ-
σεων που συμβάλλουν στις διακυβερνητικές συζητήσεις, 
καθώς και κανόνες και κώδικες για τη διευκόλυνση των δι-
εθνών συναλλαγών. 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή εκπροσωπείται στις επιτρο-
πές Διαιτησίας, Τραπεζικών Θεμάτων, Τηλεπικοινωνιών, 
Ασφαλειών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πνευματικής Ιδι-
οκτησίας, της Τεχνολογίας και των Φορολογικών Θεμάτων. 
Παρακολουθεί δε στενά τις εργασίες των επιτροπών αυτών 
και ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου ανά-
λογα. Η Εθνική Επιτροπή προτίθετο να διοργανώσει το ετή-
σιο διεθνές συνέδριο της επιτροπής των τραπεζικών θεμά-
των της «Τεχνικής Επιτροπής Τραπεζικών Θεμάτων» αλλά 
δυστυχώς λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε για το 2022. 

Η Επιτροπή των Τραπεζικών θεμάτων του ICC είναι ίσως η 
πιο σημαντική και δραστήρια επιτροπή αφού μεταξύ άλλων 
καταρτίζει παγκοσμίως αποδεκτούς κανόνες και κατευθυ-
ντήριες γραμμές που διέπουν τη διεθνή τραπεζική πρακτι-
κή για τη λειτουργία του εμπορίου, όπως τα INCOTERMS, 
UCPs, URDG κ.α. Μέσω του συνεδρίου, η Εθνική Επιτροπή 
ενισχύει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης μας για ανέλιξη 
του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος και γενικότερα της 
Κυπριακής οικονομίας.
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Ένωση Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (SME UNITED)
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της Ένωσης η οποία συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπώντας τις Κυπριακές μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η SME UNITED 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΒΕ να 
συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων που τίθενται ενώπιον 
της Επιτροπής. 

Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες της 
Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συνεχίστηκε και 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ως επίσης και εξειδι-
κευμένων επιτροπών και ομάδων εργασίας που ασχολού-
νται με θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η κατάρτιση, 
τα κοινωνικά θέματα, η αειφόρος ανάπτυξη, τα οικονομικά 
και δημοσιονομικά θέματα, η χρηματοδότηση των ΜΜΕ, η 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, τα φορολογικά, η ψηφι-
ακή οικονομία, η περιφερειακή πολιτική κ.α. Το ΚΕΒΕ συμ-
μετείχε ενεργά τόσο στη διαμόρφωση του προγράμματος 
εργασίας των επιτροπών αυτών όσο και στη συζήτηση των 
διαφόρων θεμάτων υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις 
του.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων 
και ερευνών οι οποίες διαμόρφωσαν τις θέσεις της Ένω-
σης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκπηγάζουν από το 
Κοινοτικό κεκτημένο. Οι σχετικές θέσεις της Ένωσης υπο-
βάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλοντας έτσι 
στη διαμόρφωση των συναφών πολιτικών και νομοθεσιών 
δεδομένου ότι η Ένωση είναι θεσμοθετημένος Κοινωνικός 
Εταίρος της Επιτροπής.

Οι διαβουλεύσεις/έρευνες στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ 
αφορούσαν θέματα όπως τον χειρισμό των μη εγκρίσεων 
αιτήσεων δανεισμού των ΜμΕ από τις τράπεζες, το Πρό-
γραμμα Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2022, τα εμπόδια της Ενι-
αίας Αγοράς για τις ΜμΕ, την επικύρωση της μη τυπικής 
και άτυπης μάθησης και τις σχετικές συστάσεις, την ψηφι-
οποίηση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 
Μανιφέστο για τον Τουρισμό. Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ ήταν 
πολύ έντονη και στα θέματα για τις δεξιότητες για τη βι-
ομηχανική στρατηγική 2030, το Ευρωπαϊκό πρότυπο για 
την τοποθέτηση και απόκτηση εμπειρίας στις επιχειρήσεις, 
την εφαρμογή των Κανονισμών της Βασιλείας 3 για τις 
τράπεζες, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποι-

ότητας για τις τοποθετήσεις για απόκτηση εμπειρίας, την 
στρατηγική για τις ΜμΕ, τον αντίκτυπο και τα προβλήματα 
του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, τους Κόμ-
βους Ψηφιακής Καινοτομίας, τη βιώσιμη Ευρώπη 2030 και 
το Μανιφέστο για τη ψηφιακή πληροφόρηση των κατανα-
λωτών. Διαβουλεύσεις έγιναν επίσης για τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες αγορών, τις δεξιότητες, τη μελλοντική πολιτι-
κή της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, την πρόσβαση σε δε-
δομένα, τη σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη 
διαφάνεια στις αμοιβές, την κυβερνοασφάλεια, το Ταμείο 
για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την στρατηγική 
ισότητας των φύλων, την Οδηγία για τη δημοσίευση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις εκθέσεις εται-
ρειών, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, τη 
συμμετοχή των οργανώσεων των ΜμΕ στις προετοιμασίες 
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, τη Συμφωνία 
Πλαίσιο και τις ενέργειες για την ψηφιοποίηση, την πι-
θανότητα μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ, την καλύτερη 
εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς, 
το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το νέο εργαλείο στήριξης 
της φερεγγυότητας, την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τη στρατηγική για τις ΜμΕ, 
την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες κ.α.

Όπως ήταν φυσικό, έμφαση δόθηκε στα θέματα της παν-
δημίας με συνεχή πληροφόρηση από το ΚΕΒΕ για τα μέτρα 
που εισάγονταν στην Κύπρο και τις σχετικές ενέργειες, θέ-
σεις και απόψεις του Επιμελητηρίου αλλά και πληροφόρη-
ση από την Ένωση για τις ενέργειες των οργανώσεων των 
ΜμΕ στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η πληροφόρηση που λάμβα-
νε το ΚΕΒΕ αξιοποιόταν στη διαμόρφωση των προτάσεων 
του προς τις Κυπριακές αρχές για αντιμετώπιση της κατά-
στασης. Το ΚΕΒΕ συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση των 
θέσεων της Ένωσης για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε να διαβιβάζει τις θέσεις και 
απόψεις της Ένωσης τόσο στα μέλη του όσο και την εκτελε-
στική εξουσία στην Κύπρο αλλά και τους Κύπριους Ευρω-
βουλευτές (π.χ. ερωτήσεις που θα έπρεπε να υποβληθούν 
στους υποψήφιους Επιτρόπους για θέματα των ΜμΕ), με 
την προτροπή όπως οι θέσεις αυτές ληφθούν σοβαρά υπό-
ψη από τους εκπροσώπους μας στα διάφορα όργανα και 
συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωβου-
λής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις θέσεις της Ένωσης 
σε σχέση με το Brexit όπου η Ένωση στηρίζει έντονα την 
ανάγκη για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων και υπο-
γραφή σχετικής συμφωνίας.

Όπως κάθε χρόνο το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στη διερεύ-
νηση της Ένωσης σε σχέση με τη διαδικασία του Ευρωπα-
ϊκού εξαμήνου και την ανάμιξη των οργανώσεων που εκ-
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προσωπούν τις ΜμΕ, αλλά και την αξιολόγηση των κατά 
χώρα συστάσεων της ΕΕ και το βαθμό ικανοποίησης των 
εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜμΕ. Το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε επιπλέον σε ειδική έρευνα για τις οικονομικές 
προβλέψεις για το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδη-
μίας.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε για ένατη συνεχή φορά 
στο Ειδικό Βαρόμετρο του Συνδέσμου για τις Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις μέσω της διεξαγωγής έρευνας σε εθνικό 
επίπεδο και παροχής στοιχείων για το επιχειρηματικό κλί-
μα με βάση τις διαπιστώσεις των Κυπριακών ΜΜΕ. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας ήταν λιγότερο ενθαρρυντικά από 
την περσινή έρευνα και συμβάδιζαν με τα γενικά αποτελέ-
σματα του Βαρόμετρου επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση 
του οικονομικού κλίματος στην Ευρώπη.

Επίσης ότι το ΚΕΒΕ κατά την περίοδο που πέρασε συμμε-
τείχε σε προτάσεις της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων σε σχέση με Ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ εκπρόσωπος 
του συμμετείχε στη συνάντηση του δικτύου εμπειρογνω-
μόνων της Ένωσης κάτω από το πρόγραμμα «Early Warning 
Europe» που αφορά την παροχή συμβουλευτικής υποστή-
ριξης στις ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα φερεγ-
γυότητας.

Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
Η Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου εκπροσωπεί τα Με-
σογειακά Επιμελητήρια και κατ’ επέκταση τις Μεσογειακές 
επιχειρήσεις. Tο ΚΕΒΕ ως ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος των 
Κυπριακών επιχειρήσεων, είναι πλήρες μέλος της Ένωσης 
εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις της χώρας μας σ’ αυτή.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε τη 
συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ένωσης ως επί-
σης και τις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της (Γε-
νική Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή). Το ΚΕΒΕ συμ-
μετέχει και εκπροσωπείται ταυτόχρονα στις εργασίες των 
εξειδικευμένων επιτροπών της Ένωσης που ασχολούνται 
με τον τουρισμό, τις διεθνείς σχέσεις, την καινοτομία και 
τις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφοριών, τη γυ-
ναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τις μεταφορές και τις επενδύσεις, την ενέργεια, 
την εκπαίδευση και κατάρτιση, το εμπόριο, τη βιομηχανία, 
το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Μέσω της συμ-
μετοχής του διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του επιχει-

ρηματικού κόσμου της Κύπρου στα διάφορα θέματα που 
συζητούνται.

Παράλληλα συνεχίστηκε η προώθηση συναφών δραστη-
ριοτήτων του ΚΕΒΕ μέσω του ενημερωτικού δελτίου της 
Ένωσης περιλαμβανομένου του προγράμματος των επιχει-
ρηματικών αποστολών που διοργανώνει.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του για συμμε-
τοχή σε αριθμό προτάσεων κάτω από τα Ευρωμεσογειακά 
προγράμματα της ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν μέλη της 
Ένωσης. Ανάμεσα στις κυριότερες δράσεις της Ένωσης 
ήταν η διοργάνωση του Μεσογειακού Φόρουμ για την Αγο-
ρά Ακινήτων και το Φόρουμ για Επιχειρηματικές συναντή-
σεις. Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η 
διοργάνωση άλλων σημαντικών διοργανώσεων.

Αναφέρεται τέλος ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλη-
λοπληροφόρηση για τα θέματα της πανδημίας και τα μέ-
τρα που λαμβάνονταν στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Η 
Ένωση ετοίμασε σχετικό πλάνο ανάκαμψης του Μεσογεια-
κού χώρου το οποίο απεστάλη ευρέως σε πολλούς διεθνείς 
οργανισμούς περιλαμβανόμενης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
Το ΚΕΒΕ ως πλήρες μέλος της Ένωσης εκπροσωπεί τα Κυ-
πριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή και συμμετέχει στις εργασίες 
της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και γενικότερα στις δραστη-
ριότητες της Ένωσης. 

Βασικός στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση της επιχει-
ρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών 
αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Παράλληλα οι σχέσεις μεταξύ του ΚΕΒΕ και των Επιμελητη-
ρίων των Βαλκανικών χωρών συνέχισαν να προωθούνται 
και σε διμερές επίπεδο με την αξιοποίηση μεταξύ άλλων 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους διμερείς Επι-
χειρηματικούς Συνδέσμους με τις Βαλκανικές χώρες που 
λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι υπήρξε αύξηση των μελών 
της Ένωσης με την αποδοχή της αίτησης του Επιμελητηρί-
ου του Κοσσυφοπεδίου να καταστεί μέλος.
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Ευρωεμπόριο (Εurocommerce)
Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του Ευρωεμπορίου εκπροσωπώντας 
τον εμπορικό κόσμο της Κύπρου υπό την ιδιότητα του 
ως εκπροσώπου του εμπορικού τομέα της χώρας μας. Το 
Ευρωεμπόριο είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου των 
Ευρωπαϊκών χωρών H συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστη-
ριότητες του Ευρωεμπορίου συνεχίστηκε ενεργά και κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο. 

Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της Γενι-
κής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργα-
νισμού καθώς και στις εργασίες εξειδικευμένων επιτροπών 
που ασχολούνται με θέματα όπως το διεθνές εμπόριο, τις 
ΜμΕ και την πολιτική για τις επιχειρήσεις, την Ενιαία Αγο-
ρά, τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, τον κοινωνικό διάλογο, την Ενιαία Αγο-
ρά, το περιβάλλον, τα συστήματα πληρωμών, τα δικαιώ-
ματα των καταναλωτών, τα τρόφιμα, την διατροφή και την 
υγεία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα προϊόντα μη τρόφιμα 
και τη φορολογία.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του σε μεγάλο 
αριθμό διαβουλεύσεων και ερευνών του Ευρωεμπορίου 
υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού 
κόσμου της Κύπρου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 
διαμόρφωση των απόψεων του Ευρωεμπορίου που υπο-
βάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τέτοια θέματα ήταν το μέλλον της εργασίας, η στρατηγι-
κή για τις ΜμΕ, η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε 
εθνικό επίπεδο, η αμοιβαία αναγνώριση των μη εναρμο-
νισμένων προϊόντων, τα ταχυδρομικά τέλη, η τεχνητή νο-
ημοσύνη, η ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η 
ψηφιακή πληροφόρηση των καταναλωτών, και η στρατη-
γική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Ιδιαίτερη εμπλοκή 
του ΚΕΒΕ υπήρξε και σε σχέση με τον ελάχιστο μισθό, τις 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδο-
μένων, τη ψηφιοποίηση των ΜμΕ, τα τελωνειακά θέματα σε 
σχέση με την πανδημία, την Οδηγία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, τη δημόσια στήριξη των ΜμΕ σε 
σχέση με την καινοτομία, τις δημόσιες ενισχύσεις τύπου 
de minimis,τον απαλλακτικό κανονισμό για την αντιπροσώ-
πευση, το νέο εργαλείο για τον ανταγωνισμό και το ωράριο 
εργασίας των καταστημάτων.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει κατά περίπτωση τις 
θέσεις και απόψεις του Ευρωεμπορίου τόσο στα μέλη του 

όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. Παράλληλα 
συνέχισε να διαβιβάζει στο Ευρωεμπόριο πληροφορίες 
που αφορούν τον εμπορικό τομέα της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την αλληλοπληροφόρηση 
που υπήρξε σε σχέση με την πανδημία ιδιαίτερα σε θέματα 
που αφορούν το λιανικό εμπόριο όπως τη λειτουργία των 
καταστημάτων. Το ΚΕΒΕ συνέβαλε στη διαμόρφωση των 
σχετικών θέσεων του Ευρωεμπορίου που υποβλήθηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
στον Κυβερνοχώρο (ECSO)
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το ΚΕΒΕ για 
ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονομίας, συμμετέχει μεταξύ 
άλλων μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Κυβερνοασφά-
λειας, ο οποίος δραστηριοποιείται κάτω από την αιγίδα 
του ΚΕΒΕ, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας 
(ECSO). Κύριοι σκοποί είναι η ενημέρωση των επιχειρή-
σεων, των πολιτών και όλων γενικά των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία αναφορικά με τις ευ-
αλωτότητες, τους κινδύνους και την ανάγκη λήψης μέτρων 
προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου)
Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) είναι 
ένας ουδέτερος, µη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ασχο-
λείται µε το σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνών προτύ-
πων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και της διαφάνειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Περισσό-
τερες από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις-μέλη παγκοσμίως 
χρησιμοποιούν το Σύστημα Προτύπων του GS1 και διε-
ξάγουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια συναλλαγές 
καθημερινά σε 150 χώρες. Ο GS1, µέσω των τοπικών ορ-
γανισμών/µελών του, έχει παρουσία σε 112 χώρες. Η έδρα 
του είναι στις Βρυξέλλες.

Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) είναι 
μέλος του GS1 από το 1984, διαχειρίζεται το διεθνές σύ-
στημα κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδι-
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κούς αριθμούς (barcodes) με το πρόθεμα 529. Η Υπηρεσία 
αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από το ΚΕΒΕ. Σκοπός της 
είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη της τα μέσα που 
θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
και την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της υιοθέτησης 
των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των πα-
ρεχόμενων από τον GS1 υπηρεσιών. Τα διεθνή πρότυπα 
GS1, απευθύνονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, σε 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στο λιανεμπόριο, την 
υγεία, τις μεταφορές, την άμυνα, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και άλλους τομείς.

Με τη χρήση των προτύπων GS1, προϊόντα, υπηρεσίες αλλά 
και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες διακινούνται αποτε-
λεσματικά και με ασφάλεια προς όφελος των επιχειρήσεων. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται στη συνεργασία τους 
επιχειρήσεις από όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας: 
διανομείς, λιανέμποροι, νοσοκομεία, μεταφορείς, τελωνεία 
κ.α. Η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών του GS1 συνεχώς 
αναβαθμίζεται με απώτερο στόχο τη σταδιακή μεταμόρ-
φωση του GS1 σε ένα οργανισμό ο οποίος να προσφέρει 
άμεσες λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στις επιχειρήσεις 
αλλά και στους καταναλωτές.

Κατά τον προηγούμενο χρόνο, η Υπηρεσία συμμετείχε στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο του GS1 στις Βρυξέλλες, στο οποίο 
είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις εξελίξεις σχετικά 
με τα πρότυπα GS1 και την εφαρμογή του συστήματος 
“Verified by GS1”, σκοπός του οποίου είναι να επιτρέψει 
στους εμπορευόμενους να χτίσουν ποιοτικές εμπειρίες 
για τους καταναλωτές, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα 

σχετικά με τα προϊόντα τους. Παρά τον πλούτο των δια-
θέσιμων δεδομένων, εξακολουθεί να μην είναι δυνατό για 
τους εμπορευόμενους να επαληθεύσουν με βεβαιότητα τα 
προϊόντα που πωλούν χρησιμοποιώντας μία μόνο πηγή 
αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα. Μέσω του συ-
στήματος “Verified by GS1” καταναλωτών οι εμπορευόμε-
νοι μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και την ικανο-
ποίηση γύρω από την ποιότητα των προϊόντων τους.

WASME

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές ΜμΕ στο διεθνή οργα-
νισμό WASME (World Association for Small and Medium 
Enterprises) και συμμετέχει στην προσπάθεια στήριξης 
των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο διεθνής μη 
κυβερνητικός οργανισμός WASME ιδρύθηκε το 1980 στην 
Ινδία και συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους υπο-
στηρικτές των ΜμΕ. Ο WASME συνεργάζεται ενεργά με ένα 
μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών όπως ILO, UNIDO, ITC 
και άλλοι. 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Παγκόσμιο Συνέδριο GS1, 2020
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
.............................................................................. Μάριος Τσιακκής 
    
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ: 
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ............ Λεωνίδας Πασχαλίδης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ..................................................Ανδρέας Ανδρέου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡIΟΥ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ..................................................Χρίστος Πετσίδης

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ....................................................Αιμίλιος Μιχαήλ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: .................................................  Κάτια Στυλιανού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
.............................................................................. Νιόβη Παρισινού

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ:
............................................................................Άντρη Γεωργιάδου

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: 
.......................................................................Βασίλης Βασιλειάδης 
.......................................................................... Δήμητρα Παλάοντα
...............................................................................Χρίστος Ταντελές
.........................................................................Στάλω Δημοσθένους
................................................................................................Λία Ριρή
...............................................................................Πόλυς Περατικός

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI :
........................................................................Ζαχαρίας Μανιταράς  
.............................................................................Γιάννα Πελεκάνου
................................................................................Μόνικα Ανδρέου
.................................................................... Αλέξανδρος Ιωαννίδης
.....................................................................................Ζωή Πιερίδου
.............................................................Μαριάννα Χατζηστεφάνου
...................................................................... Μιχάλης Κούλλουρος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
..................................................................Ανδρούλλα Ξενοφώντος
...............................................................................Στέλλα Νικολάου
..........................................................................Μάρθα Γεωργιάδου
.................................................................................Μερόπη Κάττου
.......................................................................Μαρία Κωνσταντίνου
.................................................................................Κλαίρη Ανδρέου
.................................................................................. Άννα Τσαγγάρη
....................................................... Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου
................................................................... Ελευθερία Ξενοφώντος
...............................................................................Έλενα Κλεάνθους
......................................................................................Σούλα Πάρπα
............................................................................Γεωργία Βενιζέλου
....................................................................... Πανίκος Παναγιώτου

Διάρθρωση ΚΕΒΕ 
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
...................................................................... Σωκράτης Ηρακλέους

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:
........................................................................Ανδρέας Αντωνιάδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
...............................................................Αφρούλλα Χριστοδούλου
.......................................................................Χρύσω Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
...................................................................Χρήστος Αναστασιάδης

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ:
.......................................................................Άνθια Παπαγεωργίου
...........................................................................Νικόλας Ιορδάνους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
.................................................................................Σοφία Λεωνίδου
................................................................Ελευθερία Κωνσταντίνου
.................................................................................. Μαρία Σαμψών
 

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
......................................................................Σωτήρης Παναγιώτου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:
.............................................................................  Άντρη Ευαγγέλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
................................................................Χριστοφής Ζαχαρουδιού
............................................................................Κίκα Χαραλάμπους
................................................................................. Μαρία Κουτσού 

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
.................................................................................. Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
............................................................................ Δημήτρης Χρίστου
................................................................................ Μαρία Πογιατζή

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
..........................................................................Μαρίνος Στυλιανού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ:
...........................................................................Νατάσα Δημητρίου
..................................................................  Στέφανος Χατζιωάννου

Διάρθρωση Τοπικών ΕΒΕ 
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Παραγωγή: (Βιομηχανία-Γεωργία)

1.  Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου  .............................................................................................................. Μ. Σωκράτους
2.  Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας  ...................................................... Κ. Μικέλλης
3.  Kυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού  ........................................................................................................ Γ. Ιεροδιακόνου
4.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών, Συσκευαστών Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών και Σταφυλών  ......  Πλ. Λανίτης
5.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων  ............................................................................................................ Χρ. Μιτσίδης
6.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών  ...............................................................................................................................  Λ. Σαββίδης
7.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανοποιημένης Συσκευασίας Αγροτικών Προϊόντων και Άλατος  .. Μ. Δημητρίου
8.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών 
 και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών ....................................................................................................................................  Γ. Κατωδρύτης
9.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών  ....................................................................................... Α. Νεοφύτου
10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας  ...................................................................................................... Α. Κιμωνίδης
11. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων  ..................................................................................................  Γ. Γιάγκου
12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων  .......................................................................................................................... 
13. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου/Ενέργειας ..................................................................................  Γ. Ανδρέου
14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παρασκευαστών (Γενερικών) Φαρμάκων .................................................................. Α. Βασιλείου
15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων  .......................................................................................................................  Π. Μιντίκκης
16. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών  ............................................................................................................................ Α. Λατούρος
17. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών  ................................................................................................................................ 
18. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου  .......................................................................................................................... Α. Ελληνας
19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου  ............................................................... 
20. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου  ..................................................................................................  Κ. Γρηγορίου 
21. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου  ........................................................................................................... Α. Καλλής
22. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου  ..................................................................... 
23. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου  .................................................................. Κ. Κότσαπα
24. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιίας Κύπρου  ............................................................................................... Ντ. Μιτσίδης
25. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου  .....................................................................................................  Π. Παπαφιλίππου
26. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου  ..............................................................................................  Χρ. Παπαδόπουλος 
27. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος  ................................................  Σ. Τσουρής
28. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών  ..................................................................... 
29. Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου  ........................................................................................................................ 
30. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών  .........................................................................................................  Θ. Ζαβού
31. Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου  ........................................................................................................................ Π. Φωτιάδης
32. Σύνδεσμος Ιατρικής Κάνναβης Κύπρου  ......................................................................................................................... Α. Ανδρέου
33. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος  ............................................................................................. Ν. Κυριάκου
34. Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού Κύπρου ................. Ι. Χ¨Βασίλης
35. Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου  ......................................................................................................................... Α. Χριστοδούλου
36. Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου ........................................................................................................................................... - Γ. Πέτρου

Εμπόριο:
1. Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου  ................................................................................................ Γ. Ανηλιάδης
2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής  ..................................................................................  Γρ. Κατσελλής
3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων  .................................  Δ. Λαπαθιώτης
4.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών  .............................................................................  Μ. Χ’’Γιάννης
5.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Φαρμακαποθηκών  .......................................................................... Ν. Αυξεντίου
6.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας  ................................................................................................................... Γ. Βιολάρης
7.  Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου  .....................................................................................................................................  Α. Χρίστου
8.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου .........................................................................................................  Π. Κούλλουρος

Επαγγελματικοί Συνδέσμοι και Προέδροι
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9.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών  ............................................................................  Ο. Θεοδούλου
10. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου ......................................................... Β. Πετρίδης
11. Σύνδεσμος Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Κύπρου  .......................................................................... Δ. Θεοχάρους
12. Σύνδεσμος Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών  ........................................................... Χ. Πετούσης
13. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών  .............................................................................................................................. 
14. Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής  ......................................................................................................................  Α. Αγαθοκλέους
15. Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών  ................................................................................................................................................................... 
16. Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης  ............................................................................ Γ.Τσακιστός
17. Σύνδεσμος Ταμιακών & Εμπορικών Συστημάτων  ...................................................................................................  Αλ. Λίλλητος
18. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου  ................................................................................................... Χρ. Χ”Παναγής 
19. Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου  ........................................................................................................  Φ. Νεοφύτου

Υπηρεσίες:
1.  Επιμελητήριο Νέων Κύπρου  ....................................................................................................................................... Ντ. Νικολαΐδου 
2.  Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ)  ................................ Μ. Παπαδοπούλου
3.  Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο  ................................................................................................................................... Φ. Φιλής
4.  Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως  ............................................................................... Α. Μελετίου
5.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης ............................................................................................... Α. Γεωργίου
6.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας  .................................................................................................  Μ. Τρύφωνος
7.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  .....................................................  M. Σαλίδης
8.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ)  ............................................................  Π. Φιλίμης
9.  Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων ......................................................................................................... - Γ. Μουσκίδης
10. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως  .........................................................  Γ. Μαυροβουνιώτης 
11. Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας  .........................................................................................................................  Γ. Ταβέλης
12. Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων  ............................................................................................................................................. 
13. Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών & Διαμεταφορέων  ........................................................................................ K. Αναστασίου
14. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας  ......................................................  Α.Τσαγγαρίδης
16. Παγκυπριος Σύνδεσμος Διατροφολόγων  ......................................................................................................................  Α. Παντελή
17. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων  .....................................................................................  Μ. Χουβαρτά
18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων  ..............................................................................................  Χρ. Αγγελίδης
19. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων  .....................................................................................  A. Αγαθαγγέλου
20. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών  ......................................  Μ. Αλεξάνδρου
21. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων  .................................................................................................................................  Χ. Λοϊζίδης
22. Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων  ................................................................................................................................. 
23. Παγκύπριος Σύνδεσμος Τεχνιτών Υγραεριοκίνησης  ....................................................................................................................... 
24. Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου  ........................................................................................................................................ Β. Ιωαννίδου
25. Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου  .................................................................................................................................. Γ. Δαμιανού
26. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου  ......................................................................................................... Α. Στυλιανού
27. Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου ....................................................................................................................... - Στ. Λεπτός
28. Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου  .............................................................................................................  Λ. Μαυροκορδάτος
29. Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου  ................................................................................................................................  Α. Δράκου
30. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου  ........................................................................................................... Θ. Σαββίδης
31. Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών  .............................................................................................................................................  K. Zimarin
32. Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου  ........................................  Ν. Αγαπίου 
33. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου......................................................................................................................Δ. Βάκης
34. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου  ............................................................................  Σπ. Ραγιάς
35. Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού  .............................................................  Γ. Μιχαηλίδης
36. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου  ...................................................................................................... Ν. Φιλίππου 
37. Σύνδεσμος Επαγγελματιών Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου  ..............................  Κ. Παρπούνας
38. Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου  .........................................................Κ. Ταλατίνης
39. Σύνδεσμος Επιτάχυνσης Απόδοσης Δικαιοσύνης  .................................................................................................... M. Κληρίδης
40. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικής Υποστήριξης Κύπρου  ...............................................................................  Α. Κατσούρης
41. Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων  .............................................................. 
42. Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου  ..........................................................................................................  Α. Τηλλυρής
43. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Γηπέδων ....................................................................................................................................  Κ. Πιτσιλλίδης
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44. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου  .............................................................................................................. Α. Ψαράς
45. Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου .........................................................................................Σ. Αδαμίδης
46. Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου  ...............................................................................................................  Ν. Νικολάου 
47. Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου  ......................................................................................  Η. Αθανασίου
48. Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό  .......................................................................................................  Μ. Τροκκούδη
49. Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου  ............................................................................................................................................ Ε. Στεφάνου
50. Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων  .......................................................................................................  Α. Δημητριάδης
51. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου  .......................................................................................................  Π. Χριστοδούλου
52. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου  ................................................................................. Ι. Πέτρου
53. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου  ....................................................................................................  Β. Σταματάρης
54. Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου ............................................................................................................  Χρ. Άκαρος 
55. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου  .......................................................................................................................................... Π. Νικολάου
56. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου  ....................................................................................................... Ν. Κοιλιάρη
57. Cyprus Fiduciary Association .................................................................................................................................Xρ. Κουτουρούσιης
58. Cyprus VAT Association ................................................................................................................................................. Δ. Κωνσταντίνου
59. ECR Cyprus (Efficient Consumer Response) .....................................................................................................................Δ. Σιαντρής

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1. Κύπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...............................................................................................  Χρ. Αναγιωτός
2. Κύπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................... Χ. Κακουλλής
3. Κύπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .................................................................................................  Ν. Κυριακίδης
4. Κύπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...................................................................................................  Α. Πιττάκας
5. Κύπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................... Μ. Ανδρέου
6. Κύπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ......................................................................................................... Α. Κασιουρής
7. Κύπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .............................................................................................................  St. Nolte
8. Κύπρο-Γεωργιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ..................................................................................................... Λ. Μαρκίδης
9. Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ................................................................................................................  Ι. Ιωσήφ
10. Κύπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .......  Χρ. Χριστοφόρου
11. Κύπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...........................................................................................................  Α. Γιασεμίδης
12. Κύπρο-Ιορδανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................- Γ. Παντελίδης
13. Κύπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ....................................................................................................  Μ. Γρηγοριάδης
14. Κύπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................  Σ. Κλείτου
15. Κύπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................  Χρ. Παπαβασιλείου
16. Κύπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................  Τζ. Χατζηχάννας
17. Κυπρο-Καζακστάν Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................... Κ. Μαρκίδης
18. Κύπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .................................................................................................. Μ. Αντωνιάδης
19. Κύπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................. Μ. Παναγίδης
20. Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ........................................................................................................  Θ. Παρπέρης
21. Κύπρο-Κουβετιάνος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .......................................................................................................  Δ. Τσίγγης
22. Κύπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................ L. Benfield
23. Κύπρο-Λευκορωσίας Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Χ ...........................................................................................  Σ. Πουργούρα
24. Κύπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών  ........................................................................  Μ. Κοσμά 
25. Κύπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .................................................................................................................. Γ. Λοΐζου
26. Κύπρο-Ασιατικός και Νότιο Ασιατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .........................................................  Στ. Δημητρίου
27. Κύπρο-Νότιο Αφρικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .......................................................................................  Μ. Ζαβρού 
28. Κύπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ......................................................................................... Γ. Παπαναστασίου
29. Κύπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ..............................................................................................................  Δ. Βάκης
30. Κύπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .......................................................................................................  Μ. Μιχαήλ
31. Κύπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  ....................................................................................................................  P. Pokorny
32. Κύπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................... Μ. Κλείτου
33. Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................  E. Ευγενίου
34. Κύπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...................................................................................................... Γ. Γεωργούλας
35. Κύπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .............................................................................................. Δ. Καραολής
36. Κύπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................... Α. Γρηγοριάδης
37. Κύπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ................................................................................................................................... 
38. Κύπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................  Β. Λοΐζου 
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Υπουργείο Οικονομικών
1.  Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
2.  Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΕΤΣΥ)
3.  Στατιστικό Συμβούλιο
4.  Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου
5. Συμβουλευτική Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών για Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φο-

ρολογίας
6.  Εθνική Πλατφόρμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
1.  Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
2.  Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ)
3.  Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
4. Επιτροπή Επιλογής Βραβείου Εξαγωγών
5.  Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών
6.  Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής των Προνοιών της Ευρωπαϊκής Πράξης (Small Business Act) για Μικρομε-

σαίες Επιχειρήσεις
7.  Επιτροπή Συντονισμού & Παρακολούθησης της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστή-

ματος 
8.  Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
9.  Τεχνική Επιτροπή Επενδύσεων
10. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
11. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής-Υποομάδα Εργασίας Θαλάσσιου & Παράκτιου Του-

ρισμού
12. Κεντρική Ομάδα Εργασίας για συγγραφή Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής/ Στρατηγικής

Υπουργείο Εσωτερικών
1.  Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων

Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
2. Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
4. Συμβούλιο Παραγωγικότητας
5. Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
6. Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών
7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ)
10. Συμβουλευτικές Επιτροπές των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας 
11. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
12. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
13. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες
14. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 
15. Συμβουλευτική Επιτροπή για Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί
που μετέχει το ΚΕΒΕ
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16. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη

17. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
19. Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
22. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
23. Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για Ισότητα των Φύλων στο Εργαστηριακό 

Περιβάλλον
24. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
25. Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
1. Συμβούλιο Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
2. Συμβούλιο Μαθητείας
3. Εθνικός Φορέας Δια Βίου Καθοδήγηση

Υπουργείο Υγείας
1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ)
2. Συμβούλιο Τροφίμων

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
1. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων
4. Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)
2. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων
3. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ)
5. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις 
6. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων
7. Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF)
8. Επιτροπή του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020
9. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού
3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας
4. Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών

Υφυπουργείο Τουρισμού
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1.  Υποστηρικτική Επιτροπή Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
1. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
2. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020
3. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβη-

γίας
4. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
5. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 

Ανεξάρτητοι Οργανισμοί / Επιτροπές
1. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) + Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
2. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
3. Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης 
4. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
5. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα αειφόρου κατασκευής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων 
 (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
6. Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Επίτευξης του Στόχου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-

γειας-ΑΠΕ
7. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
8. Συμβουλευτικό Σώμα Τυποποίησης στον Τομέα των Υπηρεσιών SEN/SAGS
9. Εθνική Επιτροπή Πληρωμών 
10. Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
11. Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντή Εργαζόμενου

Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3. Συμβουλευτική Επιτροπή για Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας
4. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων
5. Φορέας για τη Δια Βίου Μάθηση
6. Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Επιτροπής της ΕΕ για τον Κοινωνικό Διάλογο
7. Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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