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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
Αγαπητά μέλη,
Η φετινή επικοινωνία μας μέσω της ετήσια έκθεσης
γίνεται σε μια ιδιάζουσα περίοδο για τον τόπο, την
οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Στο κυπριακό, οι εξελίξεις δεν είναι ευοίωνες, αφού
η Άγκυρα και το ψευδοκράτος αντί να συνεργαστούν
για μια έντιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σκληραίνουν τη στάση τους, αξιώνοντας το απαράδεκτο
και εκτός τόπου και χρόνου, μοντέλο λύσης των δύο
κρατών.
Η διακοπή των συνομιλιών και η αποθάρρυνση του
ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει νέες διαπραγματεύσεις, είναι απότοκο των νέων τουρκικών αξιώσεων και αποδεικνύουν ότι το χάσμα με την τουρκική πλευρά αντί
να σμικραίνει μεγαλώνει.
Στην οικονομία, η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο δεν
έχουν επουλωθεί οι πολλές πληγές που μας κληροδότησε η πανδημία. Σήμερα και ενώ σιγά – σιγά επανήλθαμε στην κανονικότητα, διαπιστώνουμε την ύπαρξη
προβλημάτων όπως:
• Τη χειροτέρευση των δεικτών στα δημόσια οικονομικά, με πιο ανησυχητική την αλματώδη άνοδο
του δημόσιου χρέους στο 120% του ΑΕΠ.
• Την έκθεση επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε τραπεζικά δάνεια.
• Την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας χρήματος
στην αγορά.
• Τη συνεχή διόγκωση των ελλειμμάτων του κράτους.
• Την αστάθεια στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ακόμα ως ΚΕΒΕ ανησυχούμε πολύ από την καθυστέρηση στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων (Δημόσιας Υπηρεσίας, Δικαιοσύνης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης), από τη συνέχιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, από τον αργό
ρυθμό που προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του κράτους, από τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα
και παραγωγικότητα της οικονομίας, από την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, κλπ.
Την ίδια ώρα παρακολουθούμε με αγωνία τις αρνητικές εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, όπου η αύξηση
του κόστους της ενέργειας επανέφερε το φαύλο κύκλο του πληθωρισμού και της ενδεχόμενης έλλειψης
προϊόντων και υπηρεσιών.
Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τύχουν
τάχιστης και σωστής διαχείρισης, ώστε να βελτιωθεί
το κλίμα στην οικονομία, να απελευθερωθούν οι δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα και να γίνουν νέες επενδύσεις στον τόπο. Το ΚΕΒΕ, με γνώμονα το καλό του
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Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
κ. Χριστόδουλος
E. Αγκαστινιώτης

συνόλου της οικονομίας, καλεί όλους σε εγρήγορση
και δράση, ώστε αφ’ ενός να διορθώσουμε τα κακώς
έχοντα στην οικονομία και αφ’ ετέρου να θέσουμε τις
βάσεις για μια στέρεα ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Στα πλαίσια αυτά ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε
μελέτη, η οποία περιέχει σειρά στοχευμένων και
εξειδικευμένων προτάσεων οικονομικής πολιτικής.
Η μελέτη που έγινε με τη συνεργασία ομάδας οικονομολόγων περιλαμβάνει 66 μέτρα, τα οποία αν υιοθετηθούν αναμένεται να οδηγήσουν σ’ ένα σύγχρονο
αναπτυξιακό μοντέλο. Κλειδί για να πετύχουμε αυτό
το διττό στόχο μας είναι η αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε. Ένωσης, όπου
η Κύπρος μπορεί να απορροφήσει κονδύλια ύψους
2,5 δις ευρώ ή πέραν του 10% του ΑΕΠ από χορηγίες, μακροχρόνια δάνεια με ευνοϊκούς όρους και άλλα
την περίοδο 2021 – 27. Για να απορροφηθούν αυτά
τα μεγάλα ποσά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με επικέντρωση
στον τομέα της υγείας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, απεξάρτηση από παραδοσιακές μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την πράσινη ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Το ΚΕΒΕ καλεί τα κόμματα να προχωρήσουν σ’ όλες
τις αναπροσαρμογές, ώστε η Κύπρος να μην χάσει
την ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση
του οικονομικού μοντέλου της.
Την ίδια ώρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, όπως οι εξής:
• Συνέχιση της στοχευμένης στήριξης σε όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται από την
πανδημία.

• Αποκατάσταση του ονόματος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές.
• Επιμονή στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
• Πλήρης εκσυγχρονισμός του Φορολογικού συστήματος με
στόχο να καταστεί πιο απλό και να οδηγεί στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.
• Ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσα από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με παράλληλη διατήρηση χαμηλών φορολογικών συντελεστών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις.
• Μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, στην καινοτομία και
την προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων με ψηλή
προστιθέμενη αξία.
• Τομεακά ισορροπημένη ανάπτυξη που να περιλαμβάνει διάφορους τομείς ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος υπέρ-εξάρτησης
της οικονομίας από κάποιους τομείς, όταν υποστούν σημαντικό πλήγμα.
• Συγκράτηση των καταναλωτικών, καλύτερη στόχευση των κοινωνικών και ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών του κράτους.
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής μείωσης του δημόσιου χρέους που να προωθηθεί σταδιακά (ορίζοντα 3-5 χρόνων), όταν σταθεροποιηθεί η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.
• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του Δημοσίου χρέους
με χαμηλά επιτόκια ώστε να είναι μακροχρόνια πιο βιώσιμο.
• Ενεργή συμμετοχή του Κράτους για στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη κρατικής αρωγής.
• Επανεκπαίδευση και ενίσχυση των δεδομένων του εργατικού
δυναμικού στις νέες πραγματικότητες και ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
• Ενίσχυση της ιατροφαρμακευτικής υποδομής για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων.
• Ενίσχυση της παιδείας για ταχεία κάλυψη των κενών που δημιούργησε η πανδημία.
• Καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της διαπλοκής στοιχεία
που δημιουργούν στρεβλώσεις στην ομαλή και ισότιμη λειτουργία της αγοράς.
• Ενδυνάμωση των κρίσιμων υποδομών (ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
• Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των παραγωγικών δυνάμεων προς τους κρατικούς μηχανισμούς.
Οι πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση θα βελτιώσουν
το επιχειρηματικό περιβάλλον, που αποτελεί πάγια στόχευση του
ΚΕΒΕ. Χωρίς την ανάληψη δράσης από τον ιδιωτικό τομέα, ούτε
επενδύσεις γίνονται, ούτε ανάπτυξη επιτυγχάνεται.
Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ ζητά από το κράτος να μη φορτώσει
άλλα βάρη στις επιχειρήσεις, διότι δεν αντέχουν. Οι φωνές που
ακούγονται τελευταία για ελλείμματα στα δημόσια νοσηλευτήρια

ανησυχούν ιδιαίτερα το ΚΕΒΕ. Ξεκαθαρίζουμε προς όλους ότι δεν
πρόκειται να δεχθούμε αύξηση των εισφορών των επιχειρήσεων
και απαιτούμε την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
Ακόμα καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα να είναι φειδωλό σε
απαιτήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις είναι τραυματισμένες από τις
επιπτώσεις της πανδημίας.
Προληματισμός υπάρχει και στο θέμα της καθιέρωσης κατώτατου
μισθού για το οποίο άρχισε ο διάλογος στο εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.
Αγαπητά μέλη,
Το ΚΕΒΕ πιστεύει στο αύριο της οικονομίας μας. Με σωστές πρωτοβουλίες και στρατηγικές μπορούμε να απαντήσουμε στις έσωθεν και έξωθεν προκλήσεις και να δημιουργήσουμε τις προοπτικές για ανάπτυξη και πρόοδο. Παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες
και τα εμπόδια έχουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες να δημιουργήσουμε μια πιο ελπιδοφόρα πορεία.
Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς του τόπου θα συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό
του ρόλο στα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα.
Με πρωτοβουλίες εντός και εκτός Κύπρου, με φρέσκιες ιδέες και
επινοητικές προτάσεις θα συμβάλουμε και πάλι στην οικονομική
άνθιση της Κύπρου. Ήδη, με τον μερικό έλεγχο της πανδημίας το
ΚΕΒΕ προγραμματίζει για το 2022 σειρά εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό για προώθηση των εξαγωγών
και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Με κινητήρια δύναμη τις χιλιάδες επιχειρήσεις – μέλη μας, θα σηκώσουμε και πάλι τα μανίκια πάνω για να βοηθήσουμε την οικονομία και τον τόπο μας. Ως μια γροθιά θα εργαστούμε σκληρά για
ένα καλύτερο αύριο.
Σ’ αυτές τις γραμμές πλεύσης είναι ταγμένα και τα στελέχη του
ΚΕΒΕ, τα οποία κάθε μέρα αγωνίζονται για εξυπηρέτηση των μελών και υλοποίηση των πολιτικών μας. Μέσα στο σύγχρονο κτίριο
μας και με όλες τις νέες τεχνολογικές υποδομές, είναι δίπλα σας
κάθε στιγμή.
Από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ,
τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων για τη στενή συνεργασία μας και τη στήριξη
που δίνουν στον Επιμελητηριακό Θεσμό και στο ΚΕΒΕ.
Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα μας φίλο
Μάριο Τσιακκή καθώς και όλο το προσωπικό του ΚΕΒΕ για τη
σκληρή εργασία τους. Ακόμα ευχαριστώ όλους τους εξωτερικούς
συνεργάτες του ΚΕΒΕ για τη στήριξη τους στις εργασίες του Επιμελητηρίου.
Πάνω απ’ όλους, όμως, θέλω να ευχαριστήσω εσάς τα μέλη μας
που διαχρονικά είστε δίπλα στο ΚΕΒΕ και το στηρίζετε.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ.
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Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:..................................................................................................... Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης
Τέως Πρόεδρος:......................................................................................... Φειδίας Πηλείδης

Αντιπρόεδροι:............................................................................................ Όθωνας Θεοδούλου
Ντίνος Μιτσίδης
Aνδρέας Δημητριάδης
Κώστας Γαλαταριώτης
Γιώργος Μαυρουδής

Επίτιμοι Πρόεδροι:.........................................................................Φάνος Επιφανίου
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Μάνθος Μαυρομμάτης
Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας:.............................................................Μιχάλης Μουσιούττας
Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού:.................................................................Ανδρέας Τσουλόφτας
Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:.........................................................Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας:...............................................................Σταύρος Σταύρου
Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου:.....................................................................Γιώργος Μάης
Γενικός Γραμματέας:.......................................................................Μάριος Τσιακκής
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας.........................................................Λεωνίδας Πασχαλίδης
Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:.....................................................Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης
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Στιγμιότυπα από προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις του ΚΕΒΕ
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:
Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης
Τέως Πρόεδρος:
Φειδίας Πηλείδης
Αντιπρόεδροι:
Όθωνας Θεοδούλου
Ντίνος Μιτσίδης
Ανδρέας Δημητριάδης
Κώστας Γαλαταριώτης
Γιώργος Μαυρουδής
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Φάνος Επιφανίου
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Μάνθος Μαυρομμάτης
Γενικός Γραμματέας:
Μάριος Τσιακκής
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:
Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης
Μέλη Λευκωσίας:
Μιχάλης Μουσιούττας
Στέλιος Αναστασιάδης
Δήμος Δημοσθένους
Κώστας Ζορπάς
Μαρίνος Καλλής
Άκης Κελεπέσιης
Μάριος Λένας
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Ιάκωβος Φωτιάδης
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Μέλη Λεμεσού:
Ανδρέας Τσουλόφτας
Γιώργος Δημητρίου
Λιάκος Θεοδώρου
Κικούλλα Κότσαπα
Ήρως Μιλτιάδους
Γιάννης Μισιρλής
Μέλη Αμμοχώστου:
Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Χρίστος Αγγελίδης
Αντώνης Μικελλίδης
Μιχάλης Τίμινης
Τώνης Τουμαζής
Μέλη Λάρνακας:
Σταύρος Σταύρου
Νάκης Αντωνίου
Ζήνωνας Αποστόλου
Λουκάς Λουκά
Ευάγγελος Μούσκος
Μέλη Πάφου:
Γιώργος Μάης
Ζήνωνας Ζήνωνος
Γιώργος Λεπτός
Χαράλαμπος Παπαντωνίου
Στέφανος Στεφάνου
Αριστίνδην Μέλη:
Χάρης Λοϊζίδης
Θωμάς Καζάκος
Ιωάννης Μάτσης
Ντολόρες Νικολαϊδου
Μαίρη Παπαδοπούλου
Μιχάλης Ζαβός
Άκης Βαβλίτης

Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
των Τοπικών Επιμελητηρίων
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Πρόεδρος:
Μιχάλης Μουσιούττας

Επίτιμος Αντιπρόεδρος:
Νίκος Λακούφης

Τέως Πρόεδρος:
Στέλιος Αναστασιάδης

Επίτιμος Γραμματέας:
Παναγιώτης
Παπαφιλίππου

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης
Αντιπρόεδροι:
Ιάκωβος Φωτιάδης
Δήμος Δημοσθένους
Μάριος Λένας
Άκης Κελεπέσιης
Μαρίνος Καλλής

Επίτιμο Μέλος:
Δημοσθένης Σεβέρης
Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη:
Δήμος Αναστασίου
Γιάννος Αργυρού
Κώστας Ζορπάς
Λύσανδρος Ιωάννου
Θεόδωρος Κρίγγου
Πιερής Μάρκου
Χάρης Μιχαήλ
Γιώργος Μούντης
Λούκας Μπένφιλτ
Σταύρος Παντζιαρής
Νικόλας Σιακόλας
Μελίτα Ρολάνδη Στρατή
Χριστάκης Χαραλάμπους

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Πρόεδρος:
Ανδρέας Τουλόφτας
Τέως Πρόεδρος:
Κώστας Γαλαταριώτης
Πρώην Πρόεδροι:
Δημήτρης Σολομωνίδης
Τώνης Αντωνίου
Φιλόκυπρος Ανδρέου
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Τάκης Νέμιτσας
Στάθης Παπαδάκης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Εύρος Στυλιανίδης
Γιαννάκης Χριστοδούλου

Αντιπρόεδροι:
Γιώργος Δημητρίου
Χαράλαμπος Παττίχης
Ηλίας Νεοκλέους
Ανθή Θεοχάρους
Λιάκος Θεοδώρου
Ήρως Μιλτιάδους
Επίτιμος Γραμματέας:
Κικούλα Κότσαπα
Γραμματέας/Διευθυντής:
Χρήστος Αναστασιάδης
Μέλη:
Βάσος Δημητριάδης
Τάσος Κουνούδης

Μιχάλης Λοϊζίδης
Περικλής Μάρκαρης
Δημοσθένης Μαυρέλλης
Ντίμης Μαυρόπουλλος
Γιάννης Μισιρλής
Ξάνθος Νέμιτσας
Μίλτος Παπαδόπουλος
Αντώνης Παπάς
Χρύσης Πετούσης
Ηλίκκος Χαραλάμπους
Αριστίνδην Μέλη:
Μάριος Αντωνίου
Φοίβος Βάκης
Δέσποινα Θεοδοσίου
Παύλος Παραδεισιώτης
Φίλιππος Φιλή
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Πρόεδρος:
Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Μαυρουδής
Πρώην Πρόεδροι:
Φάνος Επιφανίου
Τάκης Κυριακίδης
Φώτης Παπαθωμάς
Ανδρέας Μάτσης
Λοϊζος Σιακαλλής
Γιώργος Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδροι:
Μιχάλης Βασιλείου

Τώνης Τουμαζής
Αντώνης Μικελλίδης
Χρίστος Αγγελίδης
Χρυσταλλένη Σώζου
Επίτιμος Γραμματέας:
Ανδρέας Φιλίππου
Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωτήρης Παναγιώτου
(μέχρι 31/5/21)
Μέλη:
Κίκης Βασιλείου
Πιερής Γυψιώτης
Άντρη Επιφανίου

Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Χρίστος Κυριάκου
Ελίνα Πατριώτη
Σύλια Παυλάκη
Κωνσταντίνος Πιερίδης
Παναγιώτης Σιάκκας
Μιχάλης Τίμινης
Μαριάννα Παπαχριστοφόρου
Αριστίνδην Μέλη:
Χριστάκης Παπαβασιλείου
Παρασκευάς Κυριακίδης
Ανδρέας Χατζηθεοδοσίου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Πρόεδρος:
Σταύρος Σταύρου
Τέως Πρόεδρος:
Όθωνας Θεοδούλου
Πρώην Πρόεδρος:
Ντίνος Λευκαρίτης
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Κίκης Κυριακίδης
Ντίνος Λευκαρίτης
Τάσος Χριστοφόρου
Κωστάκης Τοφαρίδης
Γιώργος Σκορδέλλης

Αντιπρόεδροι:
Ευάγγελος Μούσκος
Ζήνωνας Αποστόλου
Νάκης Αντωνίου
Λουκάς Λουκά
Φλώρος Βωνιάτης
Επίτιμος Γραμματέας:
Γιώργος Κατωδρίτης
Γραμματέας/Διευθυντής:
Γιώργος Ψαράς
Μέλη:
Γιώργος Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Θεόδωρος Ευθυμίου
Ηρακλής Ζαβός

Sara Gunnervik
Νικόλας Κυριακίδης
Μαρία Μηλιώτου
Δημήτρης Μισκουρίδης
Αντώνης Ορθοδόξου
Γιώργος Πέτρου
Βαλεντίνος Σωτηρίου
Γιώργος Χασάπης
Λάζαρος Χατζηφόραδος
Επίτιμα Μέλη:
Γιώργος Θεμιστοκλέους
Έλενα Αυξεντίου
Αριστίνδην Μέλος:
Λένα Νικολάου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Πρόεδρος:
Γιώργος Μάης
Τέως Πρόεδρος:
Ανδρέας Δημητριάδης
Επίτιμοι Προέδροι:
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης
Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος
Παπαντωνίου
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Μιχάλης Μιχαήλ
Παντελής Ευαγγέλου
Χρύσης Χρυσάνθου
Στέφανος Στεφάνου
Επίτιμος Γραμματέας:
Ζήνωνας Ζήνωνος
Γραμματέας/Διευθυντής:
Μαρίνος Στυλιανού
Μέλη:
Λευτέρης Αριστοδήμου
Δημήτρης Ασσιώτης

Γιώργος Κουκλής
Νίκος Κούβαρος
Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
Γιώργος Λεπτός
Μιχάλης Μίτας
Χρίστος Τζιώλης
Μάκης Τσιάτσιος
Χάρης Τσιολής
Στέλιος Φιλιππίδης
Γρηγόρης Φιλίππου
Μιχάλης Χατζημιτσής
Αντιπρόσωπος JCI:
Νικόλας Κωνσταντίνου

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ
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        

Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας
• 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)

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΕΒΕ
KPMG LTD
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΕΒΕ
fmw financial media way
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ΠΡΌΤΑΣΗ 66 ΣΗΜΕΊΩΝ
για αντιμετώπιση της πανδημίας
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία έχει επισωρεύσει σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στην Κυπριακή οικονομία,
τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της χώρας. Για
την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων και προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή της
οικονομίας στο επόμενο διάστημα μέσα από ένα
σωστά σχεδιασμένο και συντεταγμένο τρόπο, το
ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με ομάδα εγνωσμένου κύρους
οικονομολόγων, κατέθεσε σειρά ολοκληρωμένων
προτάσεων, οι οποίες αγγίζουν όλες τις πτυχές και
παραμέτρους της οικονομίας αλλά και του τρόπου
λειτουργίας του Κράτους.
Πρωτεύοντα ρόλο στην όλη προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσουν το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αλλά και οι εθνικές δαπάνες μέσω των ετήσιων
προϋπολογισμών της επόμενης εξαετίας. Μέσα από
την πρόταση, αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού, κανονιστικού και εποπτικού
πλαισίου της χώρας, με στοχευμένες παρεμβάσεις
στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και του
εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών (better quality
Συνάντηση με την laws & regulations) επιδιώκοντας καλύτερη γενική
Υπουργό Εργασίας κα οργάνωση και διοίκηση.
Ζέτα Αιμιλιανίδου Η έγκαιρη, αποφασιστική και συντονισμένη παρέμ-

βαση των Κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών και η υιοθέτηση μιας ισχυρής επεκτατικής
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, περιόρισε σημαντικά τις επιπτώσεις στην παραγωγή,
στην απασχόληση και στα εισοδήματα και απέτρεψε ένα εκτεταμένο κλείσιμο επιχειρήσεων και μαζική φτώχεια.
Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα, ακολούθησαν πολιτικές επεκτατικής επενδυτικής και δημοσιονομικής
πολιτικής, περιορίζοντας σημαντικά τις αρνητικές
επιπτώσεις από ένα εκτεταμένο κλείσιμο επιχειρήσεων και σημαντική αύξηση της ανεργίας.
Στην Κύπρο το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου -5.1%
το 2020 σε σύγκριση με -6.5% στην ΕΕ ενώ η ανεργία
περιορίστηκε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 7.5%.
Ως αποτέλεσμα των διαφόρων μέτρων στήριξης, το
δημοσιονομικό ισοζύγιο μετατράπηκε από πλεονασματικό σε ελλειμματικό και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατακόρυφα κατά 20 περίπου ποσοστιαίες
μονάδες προσεγγίζοντας το 120% του ΑΕΠ.
Οι τομείς των υπηρεσιών και κυρίως ο τουρισμός,
επηρεάστηκαν σε εντονότερο βαθμό. Η συρρίκνωση της παραγωγής ήταν ηπιότερη από αυτή που
είχε προβλεφθεί στην αρχή της πανδημίας. Η πανδημία επηρέασε ιδιαίτερα τα ευάλωτα κοινωνικά
στρώματα και τους νέους. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και παρά την έντονη στήριξη που δόθηκε, η
πανδημία αναμένεται να επιφέρει σειρά επιπτώσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το λιανικό εμπόριο με ενδεχόμενο αρκετές χρεοκοπίες
επιχειρήσεων που δεν θα μπορέσουν να αντέξουν
τα παρατεταμένα κλεισίματα των εργασιών τους.
Επιπλέον η κρίση του κορωνοϊού εμφανίστηκε σε
μία κρίσιμη συγκυρία για τις κυπριακές τράπεζες,
οι οποίες, παρά τη σταδιακή βελτίωση των τελευταίων χρόνων, εξακολουθούν να παρουσιάζουν
αδυναμίες, κυρίως σε ότι αφορά στην ποιότητα του
χαρτοφυλακίου, και παράλληλα αντιμετωπίζουν
μεγάλες προκλήσεις λόγω των αλλαγών που επιφέρει η τεχνολογία στο διεθνές τραπεζικό τοπίο.
Δυσμενείς επιπτώσεις αναμένονται και στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα όσων κα-
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
τέστησαν άνεργοι λόγω της πανδημίας ή και όσων
οι γνώσεις και δεξιότητες υπολείπονται των νέων
αναγκών για απασχόληση που έχει δημιουργήσει
η πανδημία με την ανάγκη αυξημένης χρήσης των
ψηφιακών τεχνολογιών.
Ανάλογα προβλήματα, θα δημιουργηθούν και στον
τομέα της εκπαίδευσης όπου χάθηκε σημαντικός
διδακτικός χρόνος, επηρεάζοντας σε μεγαλύτερο
βαθμό τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Τέλος,
επιπτώσεις αναμένονται να προκύψουν και λόγω
της καθυστέρησης ή/και ακύρωσης παραγωγικών
επενδύσεων.
Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια διαρθρωτικής φύσης
προβλήματα που προϋπήρχαν στην οικονομία.
Στην περίπτωση της Κύπρου, παρά το σχετικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, η οικονομία παρουσιάζει χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες σε ότι αφορά
το ύψος του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, τα
ψηλά επίπεδα προβληματικών δανείων, το χαμηλό επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών
επενδύσεων, τη χαμηλή παραγωγικότητα και την
υστέρηση στους νευραλγικούς για τη μελλοντική
της πορεία τομείς της πράσινης οικονομίας και της
τεχνολογίας.
Άλλες, ουσιαστικής σημασίας διαχρονικές δομικές
αδυναμίες, περιλαμβάνουν τον αναχρονιστικό τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα και των δημόσιων επιχειρήσεων, τη χαμηλή παραγωγικότητα
της δημόσιας υπηρεσίας, τον κατακερματισμό της
τοπικής αυτοδιοίκησης, το αναχρονιστικό σύστημα
και τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης.
Αδυναμίες (όπως αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων,
στις διάφορες εκθέσεις «Doing Business») παρουσιάζει και ο ιδιωτικός τομέας σε θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης, λόγω του μικρού μεγέθους και
του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων,
αδυναμίες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διά
βίου εκπαίδευσης του προσωπικού και επενδυτικής δραστηριότητας, ειδικά σε έρευνα και ανάπτυξη και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Βασική εισήγηση του ΚΕΒΕ αποτελεί η ανάγκη υιοθέτησης του Νέου Μοντέλου από όλους ανεξαίρετα
τους φορείς Κυβέρνηση, Βουλή και Κοινωνικούς
Εταίρους στη λογική ενός Δεσμευτικού Κοινωνικού
Συμβολαίου το οποίο θα πρέπει να ξεφεύγει και να
υπερτερεί των εκλογικών κύκλων και να υλοποιείται ως ένας Εθνικός Σχεδιασμός για τα επόμενα 1015 χρόνια, με ενδιάμεσους στόχους για το 2025 και
το 2030. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προ-
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τείνουμε τη δημιουργία ενός ευέλικτου, ανεξάρτητου και αποτελεσματικού μηχανισμού με σκοπό τη
συστηματική παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης του Κοινωνικού Συμβολαίου μέσω του καθορισμού κατάλληλων δεικτών για κάθε ενότητα και
υποχρέωση ετοιμασίας ανεξάρτητης έκθεσης προόδου σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα προς το Υπουργικό Συμβούλιο, τη Βουλή και
τους Κοινωνικούς Εταίρους, ώστε να αξιολογείται η
πρόοδος που επιτυγχάνεται.
Περιλαμβάνονται επίσης οριζόντιες προτάσεις
όπως:
• Συνέχιση της στοχευμένης στήριξης σε όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται από την
πανδημία.
• Σταδιακή απόσυρση των επεκτατικών μέτρων
που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας
• Αποκατάσταση του ονόματος της Κύπρου στις
διεθνείς αγορές.
• Επιμονή στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
• Πλήρης εκσυγχρονισμός του Φορολογικού συστήματος με στόχο να καταστεί πιο απλό και να
οδηγεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και ελκυστικότητας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.
• Ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσα από
την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με παράλληλη διατήρηση χαμηλών
φορολογικών συντελεστών που ενθαρρύνουν
τις επενδύσεις.
Στιγμιότυπο από
• Μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο αναπτυξιακό εκδήλωση του ΚΕΒΕ

μοντέλο με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή
οικονομία, στην καινοτομία και την προσέλκυση
ξένων παραγωγικών επενδύσεων με ψηλή προστιθέμενη αξία.
• Τομεακά ισορροπημένη ανάπτυξη που να περιλαμβάνει διάφορους τομείς ώστε να μειώνεται
ο κίνδυνος υπέρ-εξάρτησης της οικονομίας από
κάποιους τομείς, όταν υποστούν σημαντικό
πλήγμα.
• Συγκράτηση των καταναλωτικών, καλύτερη στόχευση των κοινωνικών και ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών του κράτους.
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής μείωσης του δημόσιου χρέους που να προωθηθεί
σταδιακά (ορίζοντα 3-5 χρόνων), όταν σταθεροποιηθεί η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.
• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του
Δημοσίου χρέους με χαμηλά επιτόκια ώστε να
είναι μακροχρόνια πιο βιώσιμο.
• Ενεργή συμμετοχή του Κράτους για στήριξη όσων
έχουν πραγματική ανάγκη κρατικής αρωγής.
• Επανεκπαίδευση και ενίσχυση των δεδομένων
του εργατικού δυναμικού στις νέες πραγματικότητες και ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
• Ενίσχυση της ιατροφαρμακευτικής υποδομής
για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν
μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων.
• Ενίσχυση της παιδείας για ταχεία κάλυψη των
κενών που δημιούργησε η πανδημία.
• Καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της διαπλοκής, στοιχεία που δημιουργούν στρεβλώσεις
στην ομαλή και ισότιμη λειτουργία της αγοράς.
• Ενδυνάμωση των κρίσιμων υποδομών (ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
• Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και
των παραγωγικών δυνάμεων προς τους κρατικούς μηχανισμούς.
Συνολικά στην πρότασή μας περιλαμβάνονται 66
εισηγήσεις που αφορούν τους τομείς της επιχειρηματικότητας και των αναπτυξιακών κινήτρων, του
χρηματοπιστωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα
και των δημόσιων Οικονομικών και της κοινωνικής
σύγκλισης και συνοχής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
H πανδημία του κορωνοϊού που έπληξε και την Κύπρο από τις αρχές του 2020 δεν ήταν δυνατό να μην
άφηνε το αρνητικό της αποτύπωμα στην οικονομία
και τις επιχειρήσεις.
Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το 2020 ήταν πολύ κα-

λές με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης στο 2.8%,
περαιτέρω 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, στο τέλος το
2020 έκλεισε με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 5.1%,
αύξηση της ανεργίας στο 7.6%, πληθωρισμό στο
-1.1%, δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 5.7%
επί του ΑΕΠ και αύξηση του δημόσιου χρέους στο
118.2% του ΑΕΠ.
Οι εκτιμήσεις για το 2021 είναι αισθητά καλύτερες
αφού ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ξεπεράσει το 5%, η ανεργία να μειωθεί στο 7%, ο πληθωρισμός να αυξηθεί στο 1.4%, το δημοσιονομικό
έλλειμμα να μειωθεί στο 5.1% επί του ΑΕΠ και το
δημόσιο χρέος να μειωθεί στο 112% του ΑΕΠ.
Oι επαφές με ανώτατους αξιωματούχους της Κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και Υπουργών, αλλά και
ανεξάρτητους αξιωματούχους όπως το Διοικητική
της Κεντρικής Τράπεζας, ως επίσης και με τα Κοινοβουλευτικά κόμματα, συνεχίστηκαν με σκοπό
την υποβολή εισηγήσεων για να μετριαστούν στο
βαθμό του δυνατού οι επιπτώσεις στην οικονομία
και τις επιχειρήσεις, αλλά και για αντιμετώπιση της
ίδιας της πανδημίας. Δυστυχώς οι επιπτώσεις συνέχισαν να είναι άκρως αρνητικές λόγω και των παρατεταμένων lockdown και των άλλων περιοριστικών
μέτρων.
Οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ διαμορφώνονταν κατόπιν
αλλεπάλληλων τηλεδιασκέψεων της Εκτελεστικής
του Επιτροπής και ήταν επικεντρωμένες στα μέτρα
στήριξης των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και
γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας.
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.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠτΔ
Πιο συγκεκριμένα, κατά την επισκόπηση περίοδο,
το ΚΕΒΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον οποίο υπέβαλε λεπτομερές Υπόμνημα
με εισηγήσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας. Το
Υπόμνημα αποτελείτο από δύο ενότητες. Η πρώτη
αφορούσε μέτρα/εισηγήσεις οριζόντιου χαρακτήρα και η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις τομεακού χαρακτήρα για
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στήριξη των διαφόρων τομέων της οικονομίας.
Ανάμεσα στις κύριες εισηγήσεις του ΚΕΒΕ ήταν και
οι πιο κάτω:
• Επιτάχυνση του Προγράμματος Εμβολιασμού
• Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων
• Εκσυγχρονισμός και άμεση διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της
Κρατικής Μηχανής
• Επίσπευση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του
ευρύτερου δημόσιου τομέα
• Άμεση ψήφιση του Σχεδίου Παραχώρησης Κρατικών Εγγυήσεων
• Αναστολή ή πληρωμή με δόσεις διάφορων εισφορών
• Επιτάχυνση των επιστροφών του κράτους προς
τις επιχειρήσεις
• Αναστολή της λογιζόμενης διανομής μερίσματος για μερικά χρόνια
• Επιμήκυνση της περιόδου μεταφοράς ζημιών
• Παραχώρηση νέας Φορολογικής Αμνηστίας
• Στοχευμένες εκστρατείες για άμεση προώθηση
και προβολή του τουρισμού
• Κίνητρα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, την
εστίαση και τις συνδεόμενες με τον τουρισμό
δραστηριότητες
• Άμεση έναρξη υλοποίησης όσων κυβερνητικών
και δημοτικών έργων είναι έτοιμα να ξεκινήσουν
• Μέτρα τόνωσης της κτηματαγοράς και των κατασκευών
• Διαμόρφωση νέου πλαισίου προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων
• Επιστροφή ή απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ για
κεφαλαιουχικές δαπάνες σε τομείς που επιθυμούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω όπως Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια), Ιατρικές δραστηριότητες,
επενδύσεις σε ΑΠΕ, Έρευνας & Καινοτομίας, δαπάνες για προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
• Κατάργηση της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς
για τα ενοίκια: Το ενοίκιο είναι το μόνο εισόδημα
που φορολογείται με δύο ξεχωριστές φορολογίες. Η κατάργηση θα βοηθήσει την κατανάλωση
και θα οδηγήσει στην απλοποίηση και τη μείωση
της πραγματικά αχρείαστης γραφειοκρατίας.
• Επέκταση των σχεδίων στήριξης των επιχειρήσεων
• Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών
• Σωστή αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων
• Επαναφορά του μέτρου της επιταχυνόμενης
απόσβεσης
• Άμεση υλοποίηση όσων αδειών έχουν εκδοθεί
για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργει-
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ας από ΑΠΕ και δεν έχουν ακόμα προχωρήσει.
• Άμεση υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια που θα δημιουργήσουν άμεσα και νέες θέσεις εργασίας.
• Εισαγωγή σχεδίου προσέλκυσης έμπειρου επιστημονικού προσωπικού στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής
• Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα
• Προκήρυξη του σχεδίου για τις συστάδες επιχειρήσεων
• Μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης
• Περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στους τομείς
των διεθνών δραστηριοτήτων
• Προώθηση νέων τομέων όπως στέγαση και φροντίδα ηλικιωμένων, ιατρικού τουρισμού, τουρισμού φροντίδας και ευεξίας (κυρίως για άτομα
τρίτης ηλικίας), ψηφιοποιημένης ιατρικής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακής
τεχνολογίας
• Προώθηση των ενεργειακών και πράσινων επενδύσεων (όπως ΑΠΕ και ενεργειακή απόδοση
κτιρίων), της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης, της γαλάζιας οικονομίας και της ψηφιακής οικονομίας.
Συνάντηση με τον
Υπουργό Συγκοινωνιών,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Επικοινωνιών και
Συναντήσεις έγιναν επίσης με τον Υπουργό Οικονο- Έργων κ. Γιάννη
μικών, κατά τις οποίες το ΚΕΒΕ υπέβαλλε τις ειση- Καρούσο

Συνάντηση με τον
Υπουργό Εσωτερικών
τον κ. Νίκο Νουρή

γήσεις του για τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν
για στήριξη των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση
στη διάθεση στις επιχειρήσεις δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις και την ανάγκη επαναφοράς του
σχετικού κυβερνητικού νομοσχεδίου, την επέκταση της αναστολής δόσεων δανείων και τις εφάπαξ
χορηγίες προς τις επιχειρήσεις.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας τις θέσεις και απόψεις του, σε σχέση με τα
μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, έτσι που από τη μια να προστατεύεται η υγεία
των πολιτών και από την άλλη να περιορίζονται
στο μέτρο του δυνατού οι αρνητικές επιπτώσεις
στην οικονομία. Σταθερή θέση του ΚΕΒΕ παρέμεινε
η ανάγκη για εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού και η κατοχή αποδεικτικού πιστοποιητικού
(SafePass) από όλους.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ διεξήγαγε επίσης έρευνα μέσω του Enterprise Europe
Network Κύπρου, που εδρεύει στο Επιμελητήριο,
για τα δάνεια με κρατικές εγγυήσεις που παραχωρούν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για καλύτερη στοιχειοθέτηση του αιτήματος του.
Το νομοσχέδιο επανακατατέθηκε (με κάποιες διαφοροποιήσεις) και ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο 2021, εξέλιξη την
οποία το ΚΕΒΕ χαιρέτησε.
Πριν την επανακατάθεση του νομοσχεδίου, το ΚΕΒΕ
υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών τις ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις του. Αναφέρεται σχετικά
ότι το σχέδιο των δανείων με κρατικές εγγυήσεις

έτυχε τελικά και της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις που
αφορούν κυρίως τη μη συμμετοχή της Κεντρικής
Τράπεζας στην Επιτροπή Παρακολούθησης και ότι
η στήριξη θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021.
Με αφορμή όμως τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί για την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου, το
ΚΕΒΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του γιατί ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις
επιχειρήσεις, δεν κατέστει δυνατό να τεθεί στη διάθεση των Κυπριακών ΜμΕ σε μια άκρως δύσκολη
περίοδο για τις ίδιες.
Το γεγονός δε ότι η περίοδος ισχύος αυτών των
Σχεδίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λήγει στις 31/12/21,
ανησυχεί ακόμα περισσότερο το ΚΕΒΕ γιατί, εάν δεν
αποφασιστεί η παράτασή τους, τότε αυτό θα σημαίνει ότι οι Κυπριακές Επιχειρήσεις έχουν στερηθεί
αυτού του πλεονεκτήματος έναντι των Ευρωπαίων
ανταγωνιστών τους.
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πέραν των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, παραμένουν όμως και άλλα σημαντικά
προβλήματα στην οικονομία τα οποία πρέπει να
τύχουν αντιμετώπισης.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις (περιλαμβανομένης τόσο της εκτελεστικής
όσο και της νομοθετικής εξουσίας) την ανάγκη μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης των προκλήσεων
μέσω ενός νέου αναπτυξιακού και επιχειρηματικού
μοντέλου, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις προκλήσεις της εποχής μας και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία βεβαίως έκανε αυτήν την ανάγκη
πολύ πιο επιτακτική, φέρνοντας πολύ πιο έντονα
στην επιφάνεια τις παθογένειες του επιχειρηματικού μοντέλου της Κύπρου.
Οι μεταρρυθμίσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός,
η βελτίωση και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, η έμφαση στην πράσινη και γαλάζια διάσταση και το κυκλικό οικονομικό μοντέλο, είναι μερικές
από τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η διαφοροποίηση και η απεξάρτηση από περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων, η διεύρυνση της
βιομηχανικής βάσης μέσω της παραγωγής υψηλής
προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικά προηγμένων
προϊόντων, η επένδυση στην έρευνα και καινοτομία, η περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης και υγείας, προβάλλουν ως άμεσες προ-
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τεραιότητες. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
απονομής δικαιοσύνης, η ενίσχυση της θέσης της
Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, η
επανεξέταση του επενδυτικού πλαισίου, η αποκατάσταση της φήμης της χώρας μας, είναι αναμφίβολα κύρια συστατικά ενός μακροπρόθεσμου και
βιώσιμου αναπτυξιακού και επιχειρηματικού μοντέλου. Το ΚΕΒΕ εξακολούθησε παράλληλα να τονίζει την ανάγκη επίσπευσης των πραγμάτων, καθώς
προχωρούμε με πολύ αργά βήματα. Θα πρέπει να
εγκαταλειφθεί ο λαϊκισμός και να επιδειχθεί η αναγκαία αποφασιστικότητα, αν πραγματικά θέλουμε
να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική και βιώσιμη
οικονομία. Οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν με πολύ
γοργά βήματα και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας
ξεπεράσουν αν δεν εγκαταλείψουμε παλιές νοοτροπίες και δεν ενεργήσουμε γρήγορα.
Στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΕΒΕ έχει εκφράσει τις
απόψεις του στο Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, συμμετείχε σε σχετικά εργαστήρια
και διαδικτυακές εκδηλώσεις και προσβλέπει στην
υλοποίηση της μελέτης του Συμβουλίου σχετικά
με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας με τίτλο «Όραμα 2035». Σκοπός της μελέτης είναι ακριβώς η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη
χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου για
τα επόμενα 15 χρόνια. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και
ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Η νέα
Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών
εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του «Οράματος
2035». Οι εισηγήσεις είναι ταξινομημένες σε τρεις
πυλώνες, ήτοι η Κύπρος να καταστεί πρότυπο κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο, να διαθέτει μια ευημερούσα και ανθεκτική οικονομία και να οικοδομήσει
μια δίκαιη και συμμετοχική κοινωνία. Παρουσίαση
της μελέτης έγινε στα γραφεία του ΚΕΒΕ, την οποία
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός μελών του Επιμελητηρίου.
Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ, κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα πλαίσια του
προγράμματος Εποπτείας της χώρας μας, όπου
εξετάστηκαν τα θέματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά την πανδημία, τα κρατικά σχέδια
στήριξης και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι

18 / ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ / ΚΕΒΕ 2020

εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ανέπτυξαν τις θέσεις τους και προέβησαν σε εισηγήσεις για το τι
δέον γενέσθαι στα πλαίσια των όσων αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ G7 ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην ευρεία σύσκεψη των πλέον αντιπροσωπευτικών φορέων της
επιχειρηματικής τάξης και της οικονομίας του τόπου που συγκάλεσε το ΚΕΒΕ με αφορμή τη συμφωνία των G7 για την υιοθέτηση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15%. Σκοπός ήταν η ανταλλαγή
απόψεων με στόχο την υποβολή εισηγήσεων προς
την κυβέρνηση για να αρχίσει διάλογος και προετοιμασία σε σχέση με την μετεξέλιξη του φορολογικού συστήματος της χώρας μας. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο ΣΕΛΚ, ο Παγκύπριος
Δικηγορικός Σύλλογος, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ο CIFA, ο CIBA, ο CYFA καθώς και τα 5 μεγαλύτερα ελεγκτικά γραφεία του τόπου.
Αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν η αποστολή επιστολής η οποία συνυπογράφηκε από όλους τους
φορείς στον Υπουργό Οικονομικών με τις σχετικές
θέσεις και εισηγήσεις των φορέων οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
• Το νέο φορολογικό καθεστώς να παραμείνει
απλό, ευκατανόητο και εύκολο στην εφαρμογή.
• Δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών
βαρών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα
φυσικά πρόσωπα, αλλά τουναντίον θα πρέπει να
στοχεύει σε μείωση του φορολογικού βάρους.
• Θα υιοθετεί πρωτίστως όλες τις απαιτήσεις της

Συνάντηση μεταξύ ΚΕΒΕ
και ΣΕΛΚ με θέμα το
Ελάχιστο Φορολογικό
Συντελεστή
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•

•

•

•

•

•

•
•

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών
οργανισμών σχετικά με τα φορολογικά θέματα,
πάντοτε με σεβασμό στις αποφάσεις των αρμοδίων Ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων.
Θα γίνουν παράλληλα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και συναφείς εργασίες που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις έναντι του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Θα περιβάλει με συνέργεια και καταλυτική εφαρμογή του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την οικονομία μέχρι το 2035.
Η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας θα ενισχυθεί. Αποτελεί κορυφαίας σημασίας στόχο η θέσπιση ενός νέου φορολογικού πλέγματος, όπου
ο αποτελεσματικός συντελεστής φορολόγησης
να παραμένει ανταγωνιστικός.
Θα υιοθετηθούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα Τμήματα Φορολογίας, Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη, για να είναι σε θέση
να εξυπηρετήσει ένα σύγχρονο φορολογικό καθεστώς.
Θα διατηρεί αλλά και αναβαθμίζει τη χώρα μας
ως ένα σύγχρονο κέντρο παροχής υπηρεσιών
και προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων,
προσδίδοντας αξία στους ντόπιους επιχειρηματίες αλλά ταυτόχρονα και σε ξένους επενδυτές
μέσω απλοποιημένων διαδικασιών οι οποίες
θα μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό τους
κόστος.
Θα ενισχύσει τη χρήση της Κύπρου για μεταφορά έδρας ή για δημιουργία περιφερειακής βάσης
διεθνών επιχειρήσεων.
Θα δημιουργεί και θα προωθεί συνθήκες ανάπτυξης, διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις να λειτουργούν και να αναπτύσσονται.
Θα αυξήσει την αξιοπιστία της χώρας μας και
θα βελτιώσει την εικόνα της στο εξωτερικό η
οποία έχει για διάφορους λόγους επηρεαστεί
αρνητικά.
Θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
οικονομικού μοντέλου το οποίο θα επιτρέψει
την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τον επαναπροσδιορισμό της Κυπριακής οικονομίας για
διασφάλιση της ανθεκτικότητας και συνεχούς
ανάπτυξής της σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Θα υπάρχει φορολογική σταθερότητα και προβλεψιμότητα.
Θα ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση.

• Το νέο φορολογικό σύστημα θα είναι δίκαιο και
θα προωθεί συγκεκριμένες πολιτικές στις οποίες
αποδίδεται έμφαση όπως η πράσινη και γαλάζια
ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Στην επιστολή προτείνεται όπως το Υπουργείο και
η κυβέρνηση γενικότερα προβεί σε έναρξη διαβούλευσης με τους οικονομικούς φορείς του τόπου
που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο ΚΕΒΕ με σκοπό
την εκπόνηση ενός νέου σύγχρονου, προοδευτικού
φορολογικού πλαισίου που να συνάδει με το επιδιωκόμενο οικονομικό μοντέλο της χώρας και τις
ευρύτερες συναφείς διεθνείς εξελίξεις.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
Τέλος, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ
προέβηκε σε ενέργειες και διαβήματα προς όλους
τους διεθνείς επιχειρηματικούς οργανισμούς
στους οποίους εκπροσωπείται, ζητώντας τους να
αναλάβουν δράση προς όλες τις κατευθύνσεις για
αναστροφή της κατάστασης σε σχέση με το άκρως
ανησυχητικό ζήτημα που αφορά την κατακόρυφη
αύξηση του κόστους της μεταφοράς εμπορευμάτων
σε εμπορευματοκιβώτια (σε πολλές περιπτώσεις
πάνω από 500%) από την Ασία (ιδιαίτερα την Κίνα)
στην Ευρώπη. Το σοβαρό αυτό ζήτημα προκαλεί
αναταράξεις και διαταραχές στο διεθνές εμπόριο
και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και
πρώτων υλών σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο
λόγω της πανδημίας.
Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, το ΚΕΒΕ
ως μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
και των Ευρωεπιμελητηρίων, απέστειλε επιστολές
και στους δύο Οργανισμούς ζητώντας τους να αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ /
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Πλην του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης
(Αδειοδότησης) για άμεσες ξένες επενδύσεις με στόχο την προσέλκυση περαιτέρω ξένων επενδύσεων,
δυστυχώς δεν είχαμε οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις
στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η Κυπριακή οικονομία κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.
Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας ακόμα δεν έχει προχωρήσει ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις και όσον αφορά τον
εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει τόσο στην Εκτελεστική όσο και τη Νομοθετική Εξουσία την ανάγκη για πολυεπίπεδες μεταρρυθμίσεις αν πραγματικά θέλουμε να εισάξουμε
ένα νέο οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο και
να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική, ευέλικτη,
ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία, σημειώνοντας
ταυτόχρονα πως έχουμε αργήσει πολύ και πως δεν
πρέπει να αφεθεί να περάσει και άλλος χρόνος.
Πέρα από το ΚΕΒΕ, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις
τονίζεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο
και το Διεθνές Νομισματικό στις εκθέσεις που υποβάλλουν στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας
της Κύπρου.
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.
Παρ’ όλα αυτά το ΚΕΒΕ ευελπιστεί πως μέσω του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
που έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2021, θα προχωρήσουμε
επιτέλους στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, βελτιώσεις και απλοποιήσεις αφού αυτό αποτελεί κύρια
προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αντλήσουμε
τους σχετικούς πόρους που ανέρχονται στο πολύ
σημαντικό ποσόν των €1.2 δις.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία υποβλήθηκαν οι αρχικές θέσεις του ΚΕΒΕ σε σχέση με την ετοιμασία
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν
από το μηχανισμό μπορούν να δώσουν ουσιαστική
ώθηση στην ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια νοουμένου ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Λεπτομερέστερη αναφορά για το Εθνικό Σχέδιο και
τις θέσεις του ΚΕΒΕ γίνεται πιο κάτω.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου όπως εξάλλου συνέβηκε και με τα Εθνικά Σχέδια των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ.
Το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου συνολικού προϋπολογισμού €1.2 δις περιλαμβάνει συνολικά 58 με-
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ταρρυθμίσεις και 76 επενδύσεις ταξινομημένες σε 5
άξονες πολιτικής και 13 ενότητες μέσω των οποίων
επιδιώκεται η ανάδειξη της Κύπρου ως:
• Μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας,
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω
ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης,
• Μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η
ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για
το μέλλον.
• Μια χώρα με υψηλές επιδόσεις στην Πράσινη
και Ψηφιακή μετάβαση.
• Μια χώρα με ανθεκτικό σύστημα υγείας που
ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία
συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.
• Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύσει το δίκτυ
προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους
• Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.
Βάσει των κυριότερων αποτελεσμάτων σχετικής οικονομικής ανάλυσης αντικτύπου που έγινε, εκτιμάται ότι το ΣΑΑ μπορεί να συμβάλει σημαντικά:
• Στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, οδηγώντας σε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Κύπρου σωρευτικά κατά
περίπου 3,2% βραχυπρόθεσμα (2022-2023) και
κατά 7,1% μεσοπρόθεσμα (2022-2026), σε σύγκριση με τη βασική ανάπτυξη της οικονομίας
χωρίς το ΣΑΑ.
Στιγμιότυπο από
• Σε αύξηση της απασχόλησης κατά περισσότερο συνάντηση στο ΚΕΒΕ

από 2,5%, ή, αντίστοιχα, κατά περίπου 11.000
νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 20212026.
• Σε αύξηση της συμβολής της παραγωγικότητας
στο ΑΕγχΠ από 9,5% βραχυπρόθεσμα σε 27,7%
μεσοπρόθεσμα.
• Μέσω του ΣΑΑ κατανέμεται το 41% των πόρων
στην πράσινη ανάπτυξη και το 23% στην ψηφιακή μετάβαση ξεπερνώντας τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον Κανονισμό ποσοστά (37% και
20%, αντίστοιχα). Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι
σχετικές αξιολογήσεις / συστάσεις της Επιτροπής για την Κύπρο που αφορούν σε εκδόσεις του
2019 & 2020
Οι 5 άξονες πολιτικής αφορούν:
• Τη δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία
• Την ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία
• Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
• Τη μετάβαση σε μια ψηφιακή εποχή
• Την απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό
Οι μεταρρυθμίσεις που προνοούνται είναι πολυεπίπεδες και αφορούν μεταξύ άλλων τη δημόσια
υγεία, τις ΑΠΕ και την πράσινη οικονομία, τις βιώσιμες μεταφορές, τη διαχείριση υδάτινων πόρων,
τον πρωτογενή τομέα, την κυκλική οικονομία, την
έρευνα και καινοτομία, τις στρατηγικές επενδύσεις,
τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση,
το δικαστικό σύστημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαχείριση κρίσεων, την αντιμετώπιση των ΜΕΔ, τους τίτλους ιδιοκτησίας, το πλαίσιο
αφερεγγυότητας, την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και του επιθετικού
φορολογικού σχεδιασμού, την ευρυζωνικότητα,
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το εκπαιδευτικό
σύστημα, το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και
τις ευέλικτες μορφές εργασίας.
Το ΚΕΒΕ υπέβαλε τις αρχικές του απόψεις πριν την
ετοιμασία του ΣΑΑ τον Οκτώβριο του 2020, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση και συζήτηση επί
των αρχικών προτάσεων που υπέβαλαν τα Υπουργεία και οι εμπλεκόμενοι φορείς τον Νοέμβριο 2020
και τον ίδιο μήνα υπέβαλε τις τελικές του θέσεις και
απόψεις στην κυβέρνηση. Επιπρόσθετα το Επιμελητήριο υπέβαλε το Μάρτιο 2021 τις απόψεις του
επί του προσχεδίου του ΣΑΑ που ετοίμασε η κυβέρνηση.

Οι απόψεις του ΚΕΒΕ συνοψίζονται στα εξής:
Κύριος στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση της
μέγιστης δυνατής υποστήριξης των επιχειρήσεων
μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου και συγκεκριμένα:
• Διασφάλιση στόχευσης όλων των προγραμμάτων χρηματοδότησης σε κενά και ανάγκες του
επιχειρηματικού κόσμου στο πλαίσιο του Green
Deal (Πράσινης Συμφωνίας) και του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
• Διασφάλιση μέγιστης απορρόφησης των κονδυλίων για τις επιχειρήσεις, χωρίς να χαθεί ούτε
ένα σέντ από αυτά που δικαιούνται και θα μπορούσαν να δαπανηθούν για τη στήριξή τους.
• Υιοθέτηση-θεσμοθέτηση απλοποιημένων συστημάτων διαχείρισης δαπανών (lump sum)
ώστε να μειωθεί το διαχειριστικό κόστος των
προγραμμάτων.
• Οι δαπάνες να προκαταβάλλονται και όχι να δίδονται στο τέλος του έργου. Τουλάχιστον ένα
σημαντικό μέρος του εκάστοτε κονδυλίου να δίδεται μπροστά ώστε να υποστηριχθεί και η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
• Συστηματική και συντονισμένη παρακολούθηση
του ρυθμού / αποτελεσματικότητας απορρόφησης από αρμόδια υπηρεσία/τμήμα που θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων. Σε περίπτωση καθυστέρησης μίας υπηρεσίας να εξαγγείλει
προγράμματα στη βάση του αρχικού προγραμματισμού, να εφαρμόζεται σχέδιο Β, εναλλακτικής διάθεσης των χρημάτων μέσω εφεδρικού
μηχανισμού απορρόφησης που θα αποφασίσει
η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα.
• Ένας σημαντικός όγκος δυνατών δράσεων στο
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας είναι διαθεματικός. Άρα απαιτείται η συνεργασία κρατικών
τμημάτων. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία/τμήμα
θα μπορούσε να οργανώσει τον τρόπο ώστε τα
σχέδια που θα προταθούν να έχουν τη δυνατότητα να είναι διατμηματικά.
• Το ΚΕΒΕ, παραμένει στη διάθεση της κυβέρνησης για την υποστήριξη του πλαισίου και επιμέρους δράσεων που θα αποφασιστούν. Επιπρόσθετα, επιθυμία του ΚΕΒΕ είναι να συμμετέχει
στη δημιουργία κεντρικών δομών ελέγχου της
αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης και
είναι έτοιμο για ενεργό δράση διασύνδεσης και
υποστήριξης των μελών του για να λάβουν τη
μέγιστη βοήθεια από το παρόν πρόγραμμα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το ΚΕΒΕ υπέβαλε συνολικά 167 εισηγήσεις που
αφορούν:
• Τη βελτίωση του συστήματος υγείας και των
υπηρεσιών του
• Τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
• Την ενίσχυση της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών
• Τη μείωση της εξάρτησης από περιορισμένους
και ευάλωτους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και ενίσχυση της αυτάρκειας σε κρίσιμους
τομείς
• Την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού τομέα
• Την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας
• Τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
• Τη στήριξη των ΜΜΕ και προώθηση της επιχειρηματικότητας
• Τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και
τοπικής αυτοδιοίκησης
• Τη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ποιότητας
και της αποδοτικότητας στο δικαστικό σύστημα
• Την αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής και της
τηλεπικοινωνιακής υποδομής
• Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
• Την ανάπτυξη και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών όπως blockchain
• Την προώθηση των στόχων στους τομείς της
ενέργειας και του κλίματος
• Την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και
υδάτινων πόρων
• Την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος
• Την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
• Τη διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας
• Τη διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πέραν του 30% των
μεταρρυθμίσεων που προνοούνται στο ΣΑΑ αφορούν προτάσεις του ΚΕΒΕ καθώς και σχεδόν 50%
των επενδυτικών δράσεων.
Αναφέρεται τέλος ότι λόγω της υποβολής του ΣΑΑ,
δεν υποβλήθηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της
Κύπρου ούτε και εκδόθηκαν ειδικές συστάσεις από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2014 – 2020
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027
Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η
ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης που λειτουργούν για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η οποία έχει φτάσει
στο τέλος της, αλλά και στις Επιτροπές για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2021 -2027. Συγκεκριμένα
πρόκειται για την Επιτροπή Παρακολούθησης για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», την Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος και την Επιτροπή Παρακολούθησης
για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας.
Πιο συγκεκριμένα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε 3 συνεδριάσεις της
Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2021 – 2027
καθώς και στις 3 φάσεις διαβούλευσης για το σχεδιασμό του εν λόγω προγράμματος. Αποτέλεσμα
ήταν ο καθορισμός των ειδικών στόχων και ενδεικτικών δράσεων του Προγράμματος. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στην έγκριση των ετήσιων εκθέσεων
του Προγράμματος και στην 7η και τελευταία συνεδρία της Επιτροπής για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.
Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην έγκριση
των ετήσιων εκθέσεων των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής 2014 - 2020
αλλά και στη διαβούλευση που αφορούσε τον
επενδυτικό σχεδιασμό για τα Προγράμματα της
Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2021 – 2027 που θα εφαρμοστούν στην
Κύπρο. Το ΚΕΒΕ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούσαν κυρίως σχέδια υποβοήθησης των επιχειρήσεων σε σχέση με την πράσινη
και ψηφιακή μετάβαση αλλά και την ενίσχυση της
γαλάζιας οικονομίας.
Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην
εθνική διαβούλευση στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG – NEXT MED 2021 – 2027, στη διαδικτυακή έρευνα για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στις ομάδες εστίασης σε σχέση με
τους στόχους αυτούς και την εφαρμογή τους στην
Κύπρο στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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, συνεχίστηκε και κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ
σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν και
επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τομέα.
Είναι δε γνωστό πως το ΚΕΒΕ έχει καταστεί από τις
αρχές της δεκαετίας του ‘90, ο σημαντικότερος φορέας πληροφόρησης για θέματα ΕΕ στον τόπο μας
με τη λειτουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πληροφόρησης της ΕΕ στην Κύπρο.
Η σχετική επιχειρηματική πληροφόρηση παρέχεται
μέσω αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που λειτουργούν 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 επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκά
προγράμματα, σχέδια χορηγιών, διαβουλεύσεις
για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (π.χ. ασφάλεια προϊόντων, επικινδυνότητα χημικών προϊόντων, κινητικότητα εργαζομένων, επιπτώσεις της πανδημίας
στις επιχειρήσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
πολιτική για καταναλωτές, κ.α), χρήσιμους ιστοχώρους της ΕΕ (όπως για θέματα ΜμΕ, νομοθεσία
για καταναλωτές, γυναικεία επιχειρηματικότητα
κ.α.), επιχειρηματικές προτάσεις για συνεργασία,
επιχειρηματικές συναντήσεις B2B, πληροφόρηση
για θέματα όπως εμπορικές συμφωνίες και σωρεία
πολιτικών και νομοθεσιών της ΕΕ.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνέχιση της πληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο σε σχέση με την πανδημία. Το ΚΕΒΕ συνέχισε να πληροφορεί τα μέλη του
για τις σχετικές αποφάσεις που λάμβανε αλλά και
πρωτοβουλίες και σχέδια που ανέπτυξε η ΕΕ για
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων και τις
συστάσεις της ΕΕ για τα ταξίδια και τον τουριστικό
τομέα, περιλαμβανομένου του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, γνωστού και ως ψηφιακού πράσινου
πιστοποιητικού το οποίο διευκολύνει τη διασυνοριακή διακίνηση των πολιτών της ΕΕ.
Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημε-

ρινή βάση μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος, της ιστοσελίδας και του ενημερωτικού
δελτίου του ΚΕΒΕ αλλά και μέσω της απευθείας
επαφής/επικοινωνίας με τα μέλη. Παράλληλα διοργανώνεται 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 Δίκτυο Enterprise
Europe Network Κύπρου. Πληρέστερη αναφορά για
την επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ γίνεται
στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται
«Πληροφόρηση - Εκδόσεις».
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να προωθεί ενεργά τις θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου 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 Διάλογο,
το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο της Ομάδας για
την Πολιτική των Επιχειρήσεων, η Επιτροπή για Διά
Βίου Μάθηση κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται ότι
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ επέκτεινε τη συμμετοχή του στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές
μέσω της ένταξης του στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση συνεισφέροντας στο έργο και αυτής της Επιτροπής.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του σε αριθμό διαβουλεύσεων, ερευνών, συνεντεύξεων, συζητήσεων 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 Επιχειρηματικών οργανισμών στους οποίους το Επιμελητήριο είναι μέλος.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σε διαβουλεύσεις και έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αφορούσαν το Νέο Σχέδιο Δράσης για Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τις Προκλήσεις των ΜμΕ σε
σχέση με την Κυβερνοασφάλεια, τη Συμφωνία για
τις Δεξιότητες, το Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, τη Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση, την Πανδημία και την Ψηφιοποίηση των ΜμΕ,
το Κόστος της Ευρυζωνικής Κάλυψης, την Αναθεώρηση του Συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων για
Γεωργικά Προϊόντα, την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
τη Μαθητεία, τη σκοπιμότητα εισαγωγής Πιθανού
Σχεδίου Παραπομπής ΜμΕ των οποίων οι αιτήσεις
δανείων απορρίπτονται, την Πρωτοβουλία για Βιώσιμα Προϊόντα, τις Άμεσες Πληρωμές, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επικύρωση της μη Τυπικής
και Άτυπης Μάθησης, τα Μικροδιαπιστευτήρια για
Διά Βίου Μάθηση, τους Ατομικούς Λογαριασμούς
Μάθησης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Οικονομίας και του Επιχειρηματικού Μοντέλου, τις
Γεωγραφικές Ενδείξεις μη Αγροτικών Προϊόντων,
τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ψηφιοποίησης, την Ψηφιακή
Πυξίδα 2030, την Εκπαίδευση για Περιβαλλοντική
Βιωσιμότητα, την Ελεύθερη Διακίνηση Πληροφοριών, την Προνομιακή Μεταχείριση Δανειακών Κεφαλαίων έναντι Ιδίων Κεφαλαίων, την Πράξη για τις
Πληροφορίες, 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 Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται
«Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας».
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε διαδικτυακά στο
Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών, το διαδικτυακό σεμινάριο της ΓΔ της ΕΕ για τις Οικονομικές
και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις που απευθυνόταν
σε εκπροσώπους των ΜμΕ, το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά καθώς και σε Ημερίδες που οργάνωσε
η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο όπως την
Ανάγκη για Ένα Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης για την
Κύπρο κ.α.
Αναφέρεται επίσης η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις
ημερίδες που διοργάνωσε το Γραφείο Πνευματικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ για τα Επιμελητήρια σε σχέση
με τις υπηρεσίες του στον τομέα της Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών.
Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η
συμβολή του Δικτύου Enterprise Europe Network
Κύπρου στην έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΒΕ για
τα δάνεια με κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται
από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η καταλυτική συμμετοχή του στην πρόταση για δημιουργία
στην Κύπρο Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Πληροφόρησης η οποία έχει περάσει το πρώτο στάδιο
αξιολόγησης και βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο με
σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η συνεργασία του ΚΕΒΕ με το Τουρκοκυπριακό
Εμπορικό Επιμελητήριο συνεχίστηκε και κατά την
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υπό επισκόπηση περίοδο κυρίως σε σχέση με τον
Κανονισμό που διέπει το εμπόριο διαμέσου της
Πράσινης Γραμμής. Λόγω της πανδημίας και των
σχετικών περιορισμών τα δύο Επιμελητήρια εξηύραν μέθοδο συνέχισης των εμπορικών συναλλαγών
με ανέπαφο τρόπο και έτσι το εμπόριο διαμέσου
της Πράσινης Γραμμής δεν διακόπηκε.
Συνεχίστηκε επίσης η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ενδιαφερόμενους
και από τις δύο κοινότητες και η συμβολή στην
επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται κατά καιρούς. Επιπλέον συνεχίστηκε η έκδοση
συνοδευτικών εγγράφων για τα Ελληνοκυπριακά
προϊόντα που διακινούνται διαμέσου της Πράσινης
Γραμμής και η τήρηση των σχετικών στατιστικών
στοιχείων. Το ΚΕΒΕ παρείχε επίσης πληροφόρηση
προς το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο
σε σχέση με κανονισμούς και προδιαγραφές που
ισχύουν για προϊόντα που παράγονται ή/και κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και που εν
πολλοίς βασίζονται στο Κοινοτικό κεκτημένο.
Όπως κάθε χρόνο, συνεχίστηκαν και οι επαφές με
τη Μονάδα Στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη Διευθέτηση του Κυπριακού τόσο σε σχέση
με την ετήσια έκθεση προόδου για την εφαρμογή
του Κανονισμού για το Εμπόριο Διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, όσο και την ανασκόπηση των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων των δύο
κοινοτήτων.
Δυστυχώς, ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ του
ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου που είναι η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
αλλά και η υποβοήθηση στο μέτρο του δυνατού
των προσπαθειών για βιώσιμη και λειτουργική
λύση του Κυπριακού, επηρεάστηκε δυσμενώς από
τις εξελίξεις και συγκεκριμένα το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και της αλλαγής
πλεύσης της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας η οποία
τώρα υποστηρίζει και προωθεί λύση δύο κρατών.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ απέστειλε επανειλημμένα
επιστολές στον Πρόεδρο του Τουρκοκυπριακού
Εμπορικού Επιμελητηρίου σε απάντηση επιστολών του μέσω των οποίων ζητούσε περαιτέρω
διεύρυνση του εμπορίου διαμέσου της Πράσινης
Γραμμής. Στις επιστολές του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
καλούσε το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του σε
μια περιεκτική, λειτουργική και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, η οποία να βασίζεται στα σχετικά ψη-

φίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να προνοεί μια
επανενωμένη Κύπρο με μία διεθνή προσωπικότητα
και πλήρη σεβασμό στις βασικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές. Η
συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων εδράζεται σε
αυτές τις αρχές τόνιζε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ και το
ΚΕΒΕ είναι έτοιμο να εργαστεί για ενίσχυση της συνεργασίας νοουμένου ότι το πλαίσιο συνεργασίας
θα παραμείνει ως είχε. Το ΚΕΒΕ είναι υπόλογο στα
μέλη του και οι εξελίξεις στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν βοηθούν καθόλου, ανέφερε στις επιστολές του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ.
Δυστυχώς οι επιστολές του Προέδρου του ΚΕΒΕ παρέμειναν επί της ουσίας αναπάντητες.
Επιστολή με παρόμοιο περιεχόμενο και ζητώντας
στήριξη για επιστροφή της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της απέστειλε τόσο στο Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο όσο και στην Ειδική Αντιπρόσωπο του Γ.Γ.
του ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, το ΕΒΕ Αμμοχώστου.
Αναφέρεται επίσης ότι υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΕΒΕ με την κα Σπέχαρ αλλά και
διαδικτυακή συνάντηση των δύο Επιμελητηρίων με
την κα Σπέχαρ και τους συνεργάτες της χωρίς όμως
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Τις πιο πάνω αρχές επανέλαβε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ
σε μήνυμα του στις Γενικές Συνελεύσεις του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του
Τουρκοκυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Σε σχέση με το επιχειρούμενο άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, το ΚΕΒΕ απέστειλε επιστολές καταγγέλλοντας το γεγονός σε όλους
τους διεθνείς επιχειρηματικούς οργανισμούς στους
οποίους εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κόσμο της
Κύπρου, ενώ παράλληλα απέστειλε και επιστολές
καταγγέλλοντας το Τουρκικό εμπάργκο εναντίον
της Κυπριακής Δημοκρατίας, πράγμα που επηρεάζει δυσμενώς τόσο την Κυπριακή ναυσιπλοΐα όσο
και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα
του τόπου.
Αναφέρεται τέλος ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετέχουν στην Τεχνική Επιτροπή για Οικονομικά και
Εμπορικά Θέματα η οποία συνεδριάζει υπό την αιγίδα των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευσή του για
τη στασιμότητα που παρατηρείται όσον αφορά πε-

ραιτέρω ελευθεροποιήσεις/ιδιωτικοποιήσεις στην
οικονομία. Η στασιμότητα δεν συνεισφέρει καθόλου στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού,
επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες για αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των κρατικών και ημικρατικών οργανισμών και είναι στην ουσία εναντίον
των καλώς νοουμένων συμφερόντων των καταναλωτών. Όσο καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός και η
αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας βασικών ημικρατικών οργανισμών θα διευρύνονται
και θα πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα βιωσιμότητας τους.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε βέβαια να προωθεί έντονα τη
θέση του προς όλες τις κατευθύνσεις για την ανάγκη να προβούμε εκεί που χρειάζεται στις αναγκαίες ελευθεροποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις, 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 κοινωνικό του ρόλο. Θα συνεχίσει δε να
πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις για αλλαγή νοοτροπίας και πλεύσης αλλά και για τροχιοδρόμηση
των αναγκαίων ενεργειών.
Παρά τις προτροπές του ΚΕΒΕ αλλά και της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω τις 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 και της πρόθεσης για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η πρόθεση αυτή είναι η μόνη
μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά
ελευθεροποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις.
Τέλος, το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις
κατευθύνσεις 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
αποδεσμεύει τεράστια κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από τον ιδιωτικό προς
το δημόσιο τομέα.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δυστυχώς ούτε και στον τομέα αυτό έχει παρατηρηθεί η οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος κατά
την υπό επισκόπηση περίοδο με αποτέλεσμα οι
μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης
στον τόπο μας να παραμένουν και η εφαρμογή των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν
την κατάσταση να καθυστερεί.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε να διαμηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις, περιλαμβανομένης της εκτελεστικής
και της νομοθετικής εξουσίας την ανησυχία του και
να καλεί για τη λήψη μέτρων που να βελτιώσουν
την κατάσταση. Η διαχρονική αυτή κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες, επηρεάζοντας τη ρευστότητα
αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητά τους, επηρεάζει
την ανταγωνιστικότητα 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.
Οι επανειλημμένες αρνητικές αναφορές του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο
επιβεβαιώνουν πέρα για πέρα τις θέσεις του ΚΕΒΕ.
Αχτίδα φωτός αποτελεί η περίληψη σημαντικών
μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανταγωνιστικότητας που αφορούν τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη δημιουργία
ξεχωριστού Εφετείου για την αντιμετώπιση των
καθυστερημένων υποθέσεων (backlog), την ίδρυση
και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου στην Κύπρο, την επέκταση των κλιμάκων
δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή
και του Επαρχιακού Δικαστή (μεγαλύτερη ευελιξία
στο σύστημα κατανομής υποθέσεων και αντιμετώπιση του backlog) και τη δημιουργία, στα πλαίσια
του Επαρχιακού Δικαστηρίου, νέας ειδικής δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που προκύπτουν από
ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα. Τονίζεται ότι τα σχετικά νομοσχέδια εκκρεμούν
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από το
2019!
Το ΚΕΒΕ ταυτόχρονα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
οι οποίες αφορούν την παραχώρηση δικαστικής
άδειας έφεσης στη βάση κριτηρίων, τη δημιουργία
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Δικαστηρίου εκδίκασης μικροδιαφορών το οποίο
θα αξιοποιεί και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης καθώς και τη δημιουργία Σχολής Δικαστών, παρόλο που και εδώ παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,
Παράλληλα όμως το ΚΕΒΕ συνέχισε να πιέζει προς
όλες τις κατευθύνσεις για την ανάγκη δημιουργίας
και άλλων εξειδικευμένων Δικαστηρίων όπως Ειρηνοδικείων κατά το πρότυπο των Αγγλικών, Δικαστηρίου Αφερεγγυότητας, εξειδικευμένου εμπορικού
δικαστηρίου το οποίο θα επιλαμβάνεται μικρότερων υποθέσεων που αφορούν το εμπόριο κ.α. Πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ είναι επίσης η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και η ψηφιοποίηση των
διαδικασιών και ευελπιστεί πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δικαστηρίων που προνοείται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας
θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.
Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί τη χρήση από τις επιχειρήσεις εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης διαφορών όπως τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση όπου το Επιμελητήριο είναι έντονα
δραστηριοποιημένο μέσω της λειτουργίας σχετικών υπηρεσιών αφού τα οφέλη είναι πολλά, όπως
ταχύτητα, χαμηλό κόστος, εμπιστευτικότητα, αμεροληψία και φυσικά συμβολή στην αποσυμφόρηση
των δικαστηρίων.
Αναφέρεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
το ΚΕΒΕ με επιστολή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε τη στήριξη του στις τροποποιήσεις
που περιλαμβάνονται σε σχετικό νομοσχέδιο για
την τροποποίηση του Νόμου για Διαμεσολάβηση
αφού οι τροποποιήσεις που προτείνονται θεωρούνται ως αναγκαίες και αποτελούσαν πάγια θέση του
Επιμελητηρίου την οποία προωθούσε τόσο στην
Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική εξουσία. Υπέβαλε δε, πολύ μικρό αριθμό εισηγήσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.
Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ μαζί με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Κύπρου, που ανήκει στη δύναμή του είχαν συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως όπου συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν
το θεσμό της διαμεσολάβησης στην Κύπρο ενόψει
και της πρόθεσης του Υπουργείου να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία καθώς και τρόποι προώθησης της διαμεσολάβησης στον τόπο μας, αφού
είναι διαπιστωμένο πως αυτή χρησιμοποιείται σε
πολύ μικρό βαθμό στην Κύπρο παρά τα πολλά οφέλη που προσφέρει, σε αντίθεση με άλλες χώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το 2020 υπήρξε χρονιά σταθμός για το ΓεΣΥ. Παρά
του ότι η έξαρση της πανδημίας με τον κορωνοϊό
βρισκόταν στο απόγειό της με εμφανείς επιπτώσεις στο σύστημα υγείας της χώρας, τον Ιούνιο του
2020, έγινε κατορθωτό να αρχίσει και η εφαρμογή
της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σταθμό στην ιστορία της
χώρας γιατί με την εφαρμογή και της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης δόθηκε πλέον σε όλους τους
πολίτες η δυνατότητα διεξαγωγής χειρουργικών
επεμβάσεων που αποτελούν και το πιο δαπανηρό
μέρος στα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το ΚΕΒΕ νοιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση για
αυτή την εξέλιξη γιατί ως ο βασικός εκπρόσωπος
του επιχειρηματικού κόσμου με τις τοποθετήσεις
του λειτούργησε καταλυτικά στην προσπάθεια
εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα θέματα που
αφορούν στο ΓεΣΥ κινούνται όπως το ΚΕΒΕ πιστεύει και οραματίζεται. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια εφαρμογής μιας
τεράστιας μεταρρύθμισης που εμπλέκει το σύνολο
της κοινωνίας και είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, ως ΚΕΒΕ διαπιστώνουμε
σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν κυρίως
με καθυστερήσεις στον καθορισμό ραντεβού αλλά
και με τις καταχρήσεις. Καταχρήσεις οι οποίες προκαλούνται δυστυχώς, τόσο από μερίδα δικαιούχων
όσο και παροχέων του συστήματος. Με στόχο τον
έλεγχο αυτού του φαινομένου το ΚΕΒΕ καταθέτει
συνεχώς τις απόψεις του στα πλαίσια του ΔΣ του
ΟΑΥ ζητώντας τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Προτεραιότητες του ΚΕΒΕ παραμένουν η παροχή
προς τους πολίτες ποιοτικών υπηρεσιών εντός
λογικού χρονικού διαστήματος, ο έλεγχος των δαπανών του συστήματος ώστε να βρίσκονται εντός
του σφαιρικού προϋπολογισμού, η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού και καταπολέμησης των καταχρήσεων, η συνεχής εισαγωγή
πρωτοκόλλων και η απαίτηση εφαρμογής ποιοτικών κριτηρίων στη συνεργασία με όλους τους παρόχους υπηρεσιών στο σύστημα.
ΛIMENIKH BIOMHXANIA
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Με αφορμή το τραγικό συμβάν της φονικής έκρηξης μεγάλης ποσότητας νιτρικής αμμωνίας στις
Λιβανικές λιμενικές εγκαταστάσεις, το ΚΕΒΕ συμ-

μετείχε σε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς
για το θέμα της διαχείρισης επικίνδυνων φορτιών
στους Κυπριακούς Λιμένες. Κατά τη συζήτηση εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση
επικίνδυνων φορτίων από τη στιγμή εισόδου τους
στο έδαφος της Δημοκρατίας μέχρι τη μεταφορά
και αποθήκευσή τους σε συγκεκριμένους χώρους
και τη μετέπειτα παραλαβή τους. Συζητήθηκαν πιθανές λύσεις για άμεση διευθέτηση του ζητήματος
μερικές εκ των οποίων ήταν: η δημιουργία εκ μέρους των Διαχειριστών του λιμανιού κατάλληλων
χώρων προσωρινής εναπόθεσης και αποθήκευσης
επικίνδυνων φορτίων, είτε σε απομακρυσμένα σημεία εντός του λιμενικού χώρου είτε εκτός, η εξεύρεση άλλου ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα
για εξασφάλιση άδειας για δημιουργία κατάλληλου
χώρου προσωρινής εναπόθεσης επικίνδυνων φορτίων εκτός λιμένων και η ενδυνάμωση των εξουσιών της ΑΛΚ.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Όπως όλοι οι σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας,
έτσι και η Ναυτιλία, βίωσε έντονα τις επιπτώσεις
της Πανδημίας. Παρόλο όμως που ο τομέας της
Ναυτιλίας είχε επηρεαστεί, στα αρχικά στάδια,
σε μεγάλο βαθμό, λόγω της διεθνοποιημένης της
φύσης και της αναγκαιότητάς της, είναι από τους
λίγους κλάδους που συνέχισε να λειτουργεί ακατάπαυστα και να προσφέρει τις ζωτικές υπηρεσίες της
στην Κύπρο.
Παρά τις αντιξοότητες, η Κυπριακή Ναυτιλία διατήρησε επίσης, τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή ναυτιλιακή αρένα και παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας,
με συνεισφορά 7% του ΑΕΠ. Η Ναυτιλία όπως και
σε προηγούμενες οικονομικές κρίσεις, απέδειξε ότι
μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός “αιμοδότης” της Κυπριακής οικονομίας.
Επίσης συνέχισε να λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ελέγχοντας έναν στόλο πέραν των 2200 πλοίων.
Το Κυπριακό Νηολόγιο, το οποίο θεωρείται διεθνώς
ως ένα από τα ποιοτικότερα και ασφαλέστερα νηολόγια παγκοσμίως, παρέμεινε ο 11ος Μεγαλύτερος
Στόλος στον κόσμο και 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η Κύπρος επίσης, συνέχισε
να θεωρείται 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
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να ελέγχονται από την Κύπρο. Συγχρόνως με την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, η
Διεθνής Ναυτιλιακή Βιομηχανία συνέχισε τις προσπάθειές της για μια περιβαλλοντικά ουδέτερη
Ναυτιλία, σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), κατά
την οποία αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά
τον υφιστάμενο στόλο πλοίων της, αξίας πολλών
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Για τους πιο πάνω λόγους λοιπόν, το Κυπριακό
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εισηγήθηκε στο Κράτος, λόγω ότι η υπάρχουσα δομή δανεισμού από
τις Κυπριακές τράπεζες δεν μπορεί να καλύψει τις
προαναφερθείσες πολύ υψηλού μεγέθους ανάγκες
παροχής λειτουργικής ρευστότητας στις πλοιοκτήτριες εταιρείες, όπως εξετάσει τη δημιουργία ενός
Εξειδικευμένου Χρηματοδοτικού Οργανισμού στον
τομέα της Ναυτιλίας και ευρύτερα των Μεταφορών,
σε στενή συνεργασία και εμπλοκή ευρωπαϊκών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Επιπρόσθετα, αναζήτησε πολιτική στήριξη με τη
μορφή γρήγορης επίλυσης αριθμού υφιστάμενων
λειτουργικών προβλημάτων, σε θέματα προσωπικής φορολογίας των εξειδικευμένων τεχνικά
καταρτισμένων υπαλλήλων, θέματα εργοδότησης
μη-Κοινοτικών υπαλλήλων και άλλα. Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο προσπαθεί σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Ναυτιλίας και άλλους φορείς, να επιλύσει τα προβλήματα με τα διάφορα εμπλεκόμενα
Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται και στα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
Το 2021 έκλεισε με την έναρξη της μακροχρόνιας
Εθνικής Στρατηγικής για τη Ναυτιλία “Sea Change
2030”, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 2021
βασισμένη στο τρίπτυχο “Αειφορία-Εξωστρέφεια-Προσαρμοστικότητα”, με σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση της Κύπρου ως ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Ναυτιλιακό κέντρο.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πάγια θέση του ΚΕΒΕ την οποία συνέχισε να προωθεί και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο είναι
η μείωση στον αριθμό των δήμων για περιορισμό
της επικάλυψης που μπορεί να επιτευχθεί με τη
συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Μια τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν αποτέλεσμα
την εξοικονόμηση πόρων και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την απόφαση όλων των εμπλε-
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κομένων φορέων (Κοινοβουλευτικά Κόμματα, Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων φορέων)
για αναβολή των επικείμενων εκλογών ανάδειξης
των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων
για το 2024 και ευελπιστεί ότι θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία ψήφισης αυτής της τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας εντός των σωστών χρονοδιαγραμμάτων. Πρώτιστος στόχος παραμένει
από την μία η αναγνώριση του προβλήματος, ότι
δηλαδή με την υφιστάμενη διάρθρωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η
συνέχεια και η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους
δημότες και από την άλλη η ειλικρινής πρόθεση και
αλλαγή νοοτροπίας έτσι ώστε να υλοποιηθεί μια
μεταρρύθμιση με σταδιακή εφαρμογή που θα αποβεί προς όφελος του πολίτη και της οικονομίας γενικότερα και θα αποτελέσει έναν από τους πόλους
της ανάκαμψης και ανάπτυξης του τόπου.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το ΚΕΒΕ πέραν από την ενεργό συμμετοχή του στην
ετοιμασία της Δήλωσης Πολιτικής για ανάπτυξη
του επιχειρηματικού οικοσυστήματος συμμετέχει
και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της Δήλωσης Πολιτικής. Ο ρόλος της Επιτροπής
είναι μεταξύ άλλων η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
που έχει εκπονηθεί μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής,
η διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και
οργανισμούς και η υποβολή εισηγήσεων για νέα
μέτρα ενίσχυσης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Σκοπός του ΚΕΒΕ είναι η προσήλωση στην
επανεκκίνηση της ανάπτυξης γι’ αυτό και επιβάλλεται η στενή παρακολούθηση όλων των δράσεων
του κράτους για να μην υπάρξει απόκλιση από το
στόχο της Δήλωσης Πολιτικής.
Μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής αναγνωρίζεται η
επιχειρηματικότητα ως ένας από τους βασικούς
πυλώνες για επίτευξη ανάπτυξης και ευημερίας
στη χώρα, στοιχεία απαραίτητα για εξάλειψη της
ανεργίας. Η δημιουργία περισσότερων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την
τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας
διεθνώς δημιουργώντας προς τούτο νέες θέσεις εργασίας ψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Η Βουλή είναι το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη χάραξη και στη διαμόρφωση της εκάστοτε επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής αφού
όλες οι προτεινόμενες νομοθεσίες και κανονισμοί
υποβάλλονται στη Βουλή υπό μορφή σχεδίων νόμου για ψήφιση. Για την καλύτερη διεκπεραίωση
του κοινοβουλευτικού της έργου, λειτουργούν Κοινοβουλευτικές Επιτροπές οι οποίες ασχολούνται
με τα θέματα εξειδίκευσης τους.
Το ΚΕΒΕ έχει σε εβδομαδιαία βάση παρουσία στις
συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με
κύριο στόχο τη σωστή ενημέρωση του Σώματος
αναφορικά με τις θέσεις του εμποροβιομηχανικού
κόσμου, ώστε οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου να
συμβάλλουν 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 συνεργάτες του Κοινοβουλίου.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ κατάθεσε σωρεία απόψεων και εισηγήσεων για τροποποιήσεις σε προτεινόμενα νομοθετήματα που
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τον επιχειρηματικό
κόσμο και ενημέρωσε τη Βουλή για συγκεκριμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.
Εκτός των διαφόρων νομοθετημάτων και Κανονισμών, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και των
Επαγγελματικών Συνδέσμων κατάθεσαν απόψεις
για θέματα όπως τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, τη στήριξη και ανάπτυξη της
βιομηχανίας, την επίλυση των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις Βιομηχανικές Περιοχές και
Ζώνες, τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού μας
προϊόντος, τη βελτίωση της απασχόλησης και την
αδυναμία που παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις
για εξεύρεση κατάλληλου εργατικού δυναμικού,
την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές ρήτρες, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
στον αγροτικό τομέα, τη διαχείριση βιομηχανικών
και οικιακών αποβλήτων, την ελευθεροποίηση της
αγοράς ηλεκτρισμού και πολλά άλλα θέματα τομεακού και οριζόντιου χαρακτήρα.

Δεδομένου του πολύ καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων στην
τελική διαμόρφωση των διαφόρων νομοθεσιών
και το πώς αυτές επηρεάζουν την επιχειρηματική
δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την πορεία της
οικονομίας, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να επενδύει στη
στενή συνεργασία και ενημέρωση των μελών του
Σώματος ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή
κατανόηση, υποστήριξη και συμπερίληψη των θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου στις διάφορες
νομοθεσίες.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΣΕΚ)
Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2018/1999), θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης για τις πέντε
διαστάσεις της (ενεργειακή ασφάλεια, εσωτερική
αγορά ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, απαλλαγή
από τις ανθρακούχες εκπομπές και έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα).
Το Στρατηγικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα της Κύπρου, παρουσιάζει ένα αναλυτικό
χάρτη πορείας για τα θέματα της Ενέργειας και του
Κλίματος για την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών στόχων μέχρι το 2030. Το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15
Ιανουαρίου 2020 και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου 2020.
Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΣΕΚ είναι ποσοτικοποιημένοι και κοστολογημένοι, ενώ έχουν καθοριστεί ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης
των στόχων και σχετίζονται με την υιοθέτηση και
λειτουργία διαφόρων πολιτικών και μέτρων. H αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων και πολιτικών έχει
γίνει λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, οικονομικά,
τεχνικά και περιβαλλοντικά, κριτήρια της Κυπριακής πραγματικότητας.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2030
Σε σχέση με την προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, η Κυπριακή Δημοκρατία
είχε ως υποχρεωτικό στόχο την αύξηση του συνολικού ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 13% μέχρι το 2020, κάτι που έχει επιτευχθεί
από το 2019, καθώς η συνολική διείσδυση στην κυ-
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πριακή αγορά των ΑΠΕ έφτασε στο 13,8%. Αντίθετα, στις μεταφορές που είναι ο δεύτερος στόχος, η
συμμετοχή ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας θα έπρεπε να είναι στο 10% μέχρι
το 2020 κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί αφού η
διείσδυση των ΑΠΕ στις μεταφορές έφτασε μόλις
στο 3.8% στα τέλη του 2019.
Οι στόχοι με ορίζοντα υλοποίησης το 2030, μεταφέρουν την υποχρέωση στο 23% στο συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και
στο 14% στις μεταφορές.
Όσον αφορά τον τρίτο στόχο, της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, κατά το 2019 η συνεισφορά έφτανε
στο 9,8% ενώ ο στόχος του 2020 ήταν στο 16%. Σημειώνεται ότι ο στόχος του 2030 είναι ακόμα πιο
υψηλός και φτάνει το 23%.
Αναφορικά με τον τέταρτο στόχο για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό κεφάλαιο της Κύπρου, αυτός αφορά τη θέρμανση και ψύξη, στόχος
ο οποίος έχει επιτευχθεί από το 2019. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν κατά το 2019 η
χρήση ΑΠΕ σε θέρμανση και ψύξη ανερχόταν στο
35,1%, ενώ ο στόχος ήταν το 23,5%. Ο στόχος για
το 2030 ανέρχεται στο 39%, πολύ κοντά στο ποσοστό που ήδη βρίσκεται η χώρα. Θέση του ΚΕΒΕ
είναι όπως συνεχιστεί και κατά τα επόμενα χρόνια
η ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε θέματα θέρμανσης και
ψύξης βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη
πολύ θετική κατάσταση που επικρατεί.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου
που να ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις
πτυχές σε ότι αφορά τις επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτερικό, καθώς επίσης και επενδύσεις ξένων στην Κύπρο θεωρείται από το ΚΕΒΕ
ιδιαίτερης σημασίας. Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ
συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που λειτουργεί
στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το ΚΕΒΕ διαδραματίζει διαχρονικά ηγετικό ρόλο
στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους Κύπριους
επιχειρηματίες για επέκταση των δραστηριοτήτων
τους και σε άλλες χώρες, καθώς επίσης και την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Κύπρο, υποβάλλοντας προς την αρμόδια Επιτροπή εποικοδομητικές
εισηγήσεις που στόχο έχουν να ενδυναμώσουν την
οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ
της Κύπρου και άλλων χωρών για αμοιβαίο όφελος.
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Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ είναι η συνεχής βελτίωση των
συνθηκών για επενδύσεις.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Είναι πέραν από αποδεδειγμένο πως οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών και ιδιαίτερα η διαιτησία και η διαμεσολάβηση μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων
που παρατηρούνται στην απονομή της δικαιοσύνης και να προσφέρουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τις επιχειρήσεις υποβοηθώντας
την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης επιτυγχάνεται
η επίλυση εμπορικών διαφορών με τρόπο δίκαιο,
αμερόληπτο, γρήγορο, αποτελεσματικό, εχέμυθο
και οικονομικό ενώ παράλληλα διατηρείται στο
ακέραιο η εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας.
Είναι ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό που λειτουργούν
στο ΚΕΒΕ Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Υπηρεσία
Διαιτησίας αποσκοπώντας και προσφέροντας εξυπηρέτηση ψηλών προδιαγραφών στα μέρη.
Η ενημέρωση των μελών για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών συνεχίστηκε κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο.
Αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ έχει εκδώσει πρότυπους
όρους που αφορούν τόσο τη διαιτησία όσο και τη
διαμεσολάβηση προτρέποντας τα μέλη του όπως
τους περιλαμβάνουν στα συμβόλαια που υπογράφουν για να έχουν αποτελεσματικές εξωδικαστικές
διεξόδους σε περίπτωση εμπορικής διαφοράς.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε ταυτόχρονα να καλεί τα μέλη
του να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των σχετικών
υπηρεσιών του αφού αυτό αναμφισβήτητα απο-

Συνάντηση του
Προέδρου του ΚΕΒΕ
με την Πρέσβειρα της
Αμερικής Judith Garber

Συνάντηση μεταξύ του
Προέδρου του ΚΕΒΕ
και της Πρέσβειρας της
Γαλλίας Salina Grenet Catalano

βαίνει προς όφελός τους. Εκτός από τις δικές του
υπηρεσίες το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί στα μέλη
του και τις σχετικές υπηρεσίες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) που αποσκοπούν στη
διευθέτηση διεθνών/διασυνοριακών εμπορικών διαφορών. Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ μέσω της Κυπριακής
Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αφορά και την υποβολή προτάσεων για
διορισμό Κυπρίων διαιτητών σε διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου
Διαιτησίας του ΔΕΕ και η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.
Η προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της διαιτησίας
από το ΚΕΒΕ χρονολογείται εδώ και πολλά χρόνια
και επικεντρώνεται 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. Βάσει του Νόμου που αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές διαφορές,
μια από τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο επίσημο
Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 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 προγραμμάτων
συνεχιζόμενης κατάρτισης διαμεσολαβητών. Τα
προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών του
ΚΕΒΕ τυγχάνουν της έγκρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας.
Δυστυχώς λόγω των περιορισμών ένεκα της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό κατά την υπό επισκόπηση

περίοδο να διοργανωθούν τέτοια προγράμματα τα
οποία για να είναι αποτελεσματικά προϋποθέτουν
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.
Μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας
Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ χρησιμοποιούνται από
τον Χρηματοικονομικό Επίτροπο σε σχέση με διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων που γίνονται υπό την αιγίδα του.
Όπως έχει αναφερθεί στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που αναφέρεται στην απονομή δικαιοσύνης,
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ με επιστολή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε τη
στήριξή του στις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται σε σχετικό νομοσχέδιο για την τροποποίηση
του Νόμου για Διαμεσολάβηση αφού οι τροποποιήσεις που προτείνονται θεωρούνται ως αναγκαίες
και αποτελούσαν πάγια θέση του Επιμελητηρίου.
Επίσης το ΚΕΒΕ μαζί με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Κύπρου που ανήκει στη δύναμή του, είχαν συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως όπου συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της
διαμεσολάβησης στον τόπο για αύξηση της χρήσης
της από τις επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερα.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην Εθνική Επιτροπή Πληρωμών (που διαδέχθηκε τη Συντονιστική Επιτροπή
SEPA) η οποία λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της
Κεντρικής Τράπεζας.
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 Ευρωπαϊκό αλλά και στο
γενικότερο τοπίο των υπηρεσιών πληρωμών, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Επιτροπή
ασχολήθηκε κυρίως με την υιοθέτηση των άμεσων
πληρωμών (instant payments) σε ευρώ, την πιθανή
υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, τον απολογισμό
των προσδοκιών, των προτεραιοτήτων, των πιθανών προκλήσεων καθώς και των αναγκών/προτιμήσεων για την εφαρμογή των instant payments για
τις εισπράξεις ή/και για τις πληρωμές, την πρόσβαση και αποδοχή των μετρητών στην ευρωζώνη και
την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση
για την πιθανή εισαγωγή ψηφιακού ευρώ από την
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποστέλλοντας επίσης πρόσκληση στα μέλη του για συμμετοχή, τον
απολογισμό των προσδοκιών, προτεραιοτήτων, και
προκλήσεων σε σχέση με την υιοθέτηση άμεσων
πληρωμών ως το «νέο πρότυπο» τον οποίο διεξήγαγε η Κεντρική Τράπεζα, τη διαδικτυακή συνάντηση
της Επιτροπής που ασχολήθηκε με διάφορα θέματα
που άπτονται των άμεσων πληρωμών, την δημόσια
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
άμεσες πληρωμές, τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών
Λιανικής για τα υφιστάμενα επίπεδα εξυπηρέτησης
όσον αφορά τα μετρητά σε σχέση με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και την προώθησή του
στα μέλη του για συμπλήρωση. Επιπρόσθετα υπέβαλε κατόπιν πρόσκλησης της Κεντρικής Τράπεζας,
λεπτομερείς εισηγήσεις για τη διαμόρφωση εθνικής
στρατηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο.
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ/ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου
Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας, ο
αριθμός των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στις 454
το 2020 σε σύγκριση με 914 το 2019 παρουσιάζοντας αισθητή μείωση. Η αξία των ακάλυπτων επιταγών παρουσίασε επίσης αισθητή μείωση και ανήλθε
σε €741,700 σε σχέση με €1,413,728 το 2019. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη οικονομική
δραστηριότητα λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί ότι το πρόβλημα βαίνει προς επίλυση. Το πρόβλημα της έκδοσης ακάλυπτων ή/και
μεταχρονολογημένων επιταγών παραμένει στην
οικονομία επηρεάζοντας δυσμενώς τη ρευστότητα
των επιχειρήσεων αλλά και πολλές φορές ακόμα
και την ίδια την επιβίωση τους.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε να καλεί τις επιχειρήσεις όπως αποφεύγουν
τέτοιες πρακτικές και όπως δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστωτική τους πολιτική και τις ευκολίες
πληρωμής που παρέχουν. Ταυτόχρονα συνέχισε να
υποστηρίζει σθεναρά όλες τις ενέργειες και μέτρα
που αποσκοπούν στον περιορισμό και καταπολέμηση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου.
Ο ουσιαστικός περιορισμός του προβλήματος θα
επιτευχθεί μόνο με τον περιορισμό της χρήσης των
επιταγών ως μέσου πληρωμής και μέσω της προώ-
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θησης της χρήσης άλλων τρόπων πληρωμών όπως
τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις κ.α.
Θέση του ΚΕΒΕ είναι πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που έχει αρχίσει θα έχει ως
αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση αυτών των τρόπων
πληρωμής και τη μείωση της χρήσης των επιταγών
ως μέσου πληρωμής. Ταυτόχρονα οι εναλλακτικοί
τρόποι πληρωμών θα πρέπει να προωθηθούν πολύ
πιο έντονα από τις αρμόδιες αρχές και τον τραπεζικό τομέα. Το ΚΕΒΕ δε, συνιστά στα μέλη του όπως
περιλαμβάνουν 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.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η στενή συνεργασία του ΚΕΒΕ με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) που είναι συνδεδεμένη μαζί του. 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
στηρίζει και προωθεί διαχρονικά και ποικιλότροπα
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα όπως εξάλλου
πράττει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι
διεθνείς επιχειρηματικοί οργανισμοί στους οποίους το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί την Κύπρο με κατ’ εξοχήν
τα Ευρωεπιμελητήρια.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οργανώθηκε με
μεγάλη επιτυχία από την ΚΟΓΕΕ (με τη συνδρομή
του ΚΕΒΕ) το 3ο Μεσογειακό Συμπόσιο, με την παρουσία της Προέδρου της BPW International και της
συντονίστριας της BPW Ευρώπης, καθώς και άλλων
μελών της Γραμματείας της BPW International και
Προέδρων χωρών της BPW Ευρώπης και Μεσογείου, ως επίσης και άλλων προσωπικοτήτων. Στο
Συμπόσιο συμμετείχε και μίλησε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ σ’ αυτό συζητήθηκε κατά κύριο λόγο
η διαμόρφωση του μέλλοντος και οι στρατηγικές
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Λόγω της πανδημίας το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Με τη λήξη του 3ου Μεσογειακού Συμποσίου άρχισαν οι ετοιμασίες για διοργάνωση του 4ου Μεσογειακού Συμποσίου αφού η ΚΟΓΕΕ έχει θεσμοθετή-

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.

Στιγμιότυπο από
εκδήλωση ενημέρωσης
αναφορικά με το Brexit

σει τη διοργάνωση του Συμποσίου σε ετήσια βάση.
Επιπρόσθετα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
το ΚΕΒΕ και η ΚΟΓΕΕ είχαν αριθμό συναντήσεων
για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο
οργανισμών και για συντονισμό των ενεργειών και
των επόμενων βημάτων, ενώ το ΚΕΒΕ συνέχισε να
πληροφορεί την ΚΟΓΕΕ για συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό αλλά και γενικότερα θέματα που
αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα
οποία αποστέλλονται στο Επιμελητήριο από το διεθνές δίκτυο που διαθέτει.
Παράλληλα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η εκπροσώπηση της γυναικείας επιχειρηματικής τάξης της Κύπρου από την ΚΟΓΕΕ στο
Δίκτυο Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων κατόπιν
του διορισμού από το ΚΕΒΕ της Προέδρου της ΚΟΓΕΕ ως εκπροσώπου του στο Δίκτυο. Το Δίκτυο διεξήγαγε έρευνα για την πανδημία και τις επιπτώσεις
της στις γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους στην οποία συμμετείχε η ΚΟΓΕΕ.
Επίσης με τη συμβολή του ΚΕΒΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME United) στην
οποία το Επιμελητήριο είναι μέλος, εξέδωσε οδηγό
με τις βέλτιστες πρακτικές στήριξης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στον οποίο περιλαμβάνεται
και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στην Κύπρο.
Αναφέρεται τέλος ότι αξιωματούχοι της ΚΟΓΕΕ
αλλά και της κάθε τοπικής ΟΓΕΕ συμμετέχουν στα
Διοικητικά Συμβούλια του ΚΕΒΕ και των Τοπικών
Επιμελητηρίων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στη διαμόρφωση των θέσεων και της πολιτικής των

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (BREXIT)
Δεν είναι καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι το ΚΕΒΕ
υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο κύριος
φορέας πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις
εξελίξεις σε σχέση με το Brexit. Η πληροφόρηση
υπήρξε συνεχής και συστηματική, τόσο κατά την
περίοδο πριν την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ, όσο και ιδιαίτερα
μετά την επίτευξη της συμφωνίας την παραμονή
των Χριστουγέννων του 2020. Η συμφωνία με την
ονομασία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το ΚΕΒΕ με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών εγκυκλίων
ενημέρωνε τα μέλη του για την πρόοδο των συνομιλιών για τον καθορισμό της μελλοντικής σχέσης
του ΗΒ με την ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το νέο καθεστώς που θα επικρατούσε από ενδεχόμενη μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2020 αφού το
ΗΒ δεν είχε αποδεχθεί επέκταση της μεταβατικής
περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
Η πληροφόρηση αυτή επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των επιχειρήσεων για το νέο καθεστώς
που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2021 και περιέλαβε
θέματα όπως τις τελωνειακές διαδικασίες, εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τόσο τις εξαγωγές
όσο και τις εισαγωγές, χρήσιμες πηγές πληροφόρησης, τις κύριες πρόνοιες της Συμφωνίας Εμπορίου
και Συνεργασίας αλλά και αποστολή ολόκληρης της
Συμφωνίας στα μέλη, ανακοινώσεις του Τμήματος
Τελωνείων της Κύπρου, επιπτώσεις στο εμπόριο
προϊόντων και τις υπηρεσίες, ως επίσης και σωρεία
οδηγών και καταλόγων ελέγχου προετοιμασίας των
επιχειρήσεων.
Η πληροφόρηση αυτή λαμβανόταν τόσο από πηγές της ΕΕ όσο και του ΗΒ περιλαμβανομένης της
Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο. Κύρια πηγή πληροφόρησης ήταν επίσης το Τμήμα
Τελωνείων της Κύπρου με το οποίο οι επαφές και
συνεργασία ήταν στενή, συνεχής και άκρως εποικοδομητική.
Με την οριστική μη επέκταση της μεταβατικής περιόδου το ΚΕΒΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
καλούσε τα δύο μέρη όπως επισπεύσουν τις διαπραγματευτικές διαδικασίες έτσι που να υπάρξει
συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μέχρι το τέλος
του 2020 αφού, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τυχόν μη συμφωνία και άτακτη αποχώρηση του ΗΒ σε μια περίοδο παγκόσμιας πανδημίας πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία προς όφελος
της οικονομικής ανάκαμψης τόσο της ΕΕ (και φυσικά της Κύπρου) όσο και του ΗΒ.
Ανακοίνωση εξέδωσε επίσης το ΚΕΒΕ με την επίτευξη της συμφωνίας καλωσορίζοντας τη συμφωνία
και εκφράζοντας τη μεγάλη του ικανοποίηση για
την επίτευξή της έστω και την υστάτη, αφού η συμφωνία προνοεί μηδενικούς δασμούς και μηδενικές
ποσοστώσεις σε όλα τα προϊόντα. Η συμφωνία
περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες που αφορούν τις
επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες ενισχύσεις, τη φορολογική διαφάνεια, τις αεροπορικές και
οδικές μεταφορές, την ενέργεια και βιωσιμότητα
και το συντονισμό των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Τυχόν μη συμφωνία θα επέφερε ακόμα ένα μεγάλο πλήγμα στις επιχειρήσεις που αγωνίζονται να
επιβιώσουν λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ δήλωσε πως η συμφωνία είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο λόγω των στενών εμπορικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και
άλλων σχέσεων που η χώρα μας διατηρεί διαχρονικά με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων τρία
διαδικτυακά σεμινάρια για ενημέρωση των μελών
του για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ίσχυαν
από 1η Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με το ΗΒ, την
ανάλυση της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ αναφορικά με τα τελωνειακά
θέματα με έμφαση στους κανόνες καταγωγής ως
επίσης και την επεξήγηση των κανόνων καταγωγής
και της προνομιακής μεταχείρισης.
Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο το ΚΕΒΕ παρείχε στήριξη και βοήθεια σε
επηρεαζόμενα μέλη του για επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονταν ενώ απάντησε σε σωρεία
ερωτημάτων παρέχοντας διευκρινήσεις και πληροφόρηση στα μέλη του για διάφορες πτυχές της
Συμφωνίας.
Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε σχετικές συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς
και σε δεκάδες σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια που
διοργανώθηκαν, είτε από την ΕΕ ή από το ΗΒ. Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν επίσης σε αριθμό
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ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών σε σχέση με το Brexit και τις επιπτώσεις του, επενέργησαν
ως ομιλητές σε πολλά διαδικτυακά σεμινάρια που
διοργανώθηκαν στην Κύπρο και το εξωτερικό, έδωσαν πολλές συνεντεύξεις και αρθρογράφησαν για
το θέμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Η συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή του
ΚΕΒΕ στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας καθώς και η συμμετοχή του σε όλες τις εκδηλώσεις
της σχετικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίστηκε και κατά την περίοδο που πέρασε.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στη
σύσκεψη της Καθοδηγητικής Επιτροπής για την Οικονομική Διπλωματία που έγινε με την ολοκλήρωση της μελέτης για τη στρατηγική της οικονομικής
διπλωματίας καθώς και η υποβολή των εποικοδομητικών σχολίων του.
Παράλληλα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
υπήρξε συνάντηση της ηγεσίας του ΚΕΒΕ με τον νέο
επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών όπου ανταλλάγηκαν απόψεις για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής διπλωματίας και συζητήθηκαν η συμβολή και
οι ενέργειες του ΚΕΒΕ στην όλη προσπάθεια.
Τονίζεται ότι το ΚΕΒΕ θεωρείται από το Υπουργείο
βασικός εταίρος στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας και συμμετέχει με εκπρόσωπο του στη
σχετική Καθοδηγητική Επιτροπή που λειτουργεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου.
Βράβευση του
Με επιστολή του δε προς το ΚΕΒΕ, ο Υπουργός Διπλωμάτη της Χρονιάς
Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο για το 2020

Ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ και ο Υπουργός
Εξωτερικών στα
Βραβεία Διπλωματών
του 2020

που διαδραματίζει το ΚΕΒΕ και οι Διακρατικοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν υπό την
αιγίδα του, ζήτησε την ουσιαστική συμβολή του
Επιμελητηρίου 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.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο λειτουργοί του
ΚΕΒΕ συμμετείχαν επίσης σε ειδικές εκπαιδεύσεις
σε θέματα οικονομικής διπλωματίας που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί την οικονομική διπλωματία ως ένα
εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση
των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με χώρες του εξωτερικού το οποίο επιφέρει πολύπλευρα
οφέλη για τον τόπο μας και θα συνεχίσει εντείνοντας τη συμβολή του στα θέματα της οικονομικής
διπλωματίας.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Συνδεδεμένα με την οικονομική διπλωματία είναι
και τα Βραβεία Διπλωμάτη της χρονιάς που διοργανώθηκαν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο για
δεύτερη φορά από το ΚΕΒΕ στα πρότυπα παρομοίων βραβεύσεων που διοργανώνονται σε άλλες
χώρες του εξωτερικού. Στόχος είναι η επιβράβευση των ξένων Διπλωματικών Αποστολών που είναι
διαπιστευμένες στην Κύπρο για το έργο που επιτελούν, η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας με
αυτές αλλά και η ενίσχυση των προσπαθειών στην
κατεύθυνση της εξωστρέφειας της χώρας μας και
της άσκησης οικονομικής διπλωματίας που αποτε-

λεί πλέον βασικό πυλώνα πολιτικής.
Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, ο θεσμός, υιοθετήθηκε ως ετήσιος και θα τελεί πάντα
υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη.
Με μικρή τελετή που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2020
στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία σε απευθείας
μετάδοση τιμήθηκαν 2 Πρέσβεις, ένας Πρέσβης με
έδρα την Κύπρο (Resident Diplomat of the Year) και
ένας Πρέσβης που καλύπτει την Κύπρο από άλλη
χώρα (Non Resident Diplomat of the Year). Λόγω της
πανδημίας η εκδήλωση δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία όπως την πρώτη
φορά και γι’ αυτό πραγματοποιήθηκε σε απευθείας
μετάδοση.
Η επιλογή του Διπλωμάτη της χρονιάς με έδρα την
Κύπρο έγινε μέσω ψηφοφορίας στην οποία δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι αρχηγοί των Διπλωματικών
Αποστολών καθώς και σχετικοί φορείς. Διπλωμάτης
της Χρονιάς για το 2020 αναδείχθηκε η Πρέσβειρα
των ΗΠΑ στην Κύπρο κα. Judith G. Garber
Το βραβείο για το Διπλωμάτη της Χρονιάς με έδρα
εκτός Κύπρου απονεμήθηκε στον Aρμένιο Πρέσβη
κ. Fadey Gharchoghlyan, ύστερα από ομόφωνη
απόφαση της κριτικής επιτροπής και λαμβάνοντας
υπόψη συγκεκριμένα προκαθορισμένα κριτήρια.
Η τελετή τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος κατά
τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο
του στην Οικονομική Διπλωματία και εξέφρασε τις
ευχαριστίες προς όλο το Διπλωματικό Σώμα τόσο
στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό για την άρτια
συνεργασία με το Υπουργείο του.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης ο οποίος
αναφέρθηκε στο διαχρονικά σημαντικό ρόλο του
Επιμελητηρίου στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας ενώ οπτικογραφημένο μήνυμα απέστειλε η
κα Frederica Mongerini, πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την
Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν Πρύτανης του διεθνούς
κύρους Κολλεγίου της Ευρώπης, καθώς δεν ήταν
δυνατόν να παρευρεθεί με φυσική παρουσία στην
εκδήλωση λόγω της πανδημίας. Τα βραβεία αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ η οποία
συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου
του Επιμελητηρίου στα θέματα της οικονομικής
διπλωματίας.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΓΕ’ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
Η ενεργός εμπλοκή των νέων στην επιχειρηματικότητα αποτελεί το μέλλον και το μοχλό μετάβασης προς
την ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργία νέων συνθηκών που θα δώσουν νέα ώθηση και νέες προοπτικές
για όλους τους τομείς της οικονομίας της χώρας μας.
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της νεανικής επιχειρηματικότητας, στηρίζει και ενθαρρύνει
τους νέους με την ανάληψη ποικιλόμορφων πρωτοβουλιών στην προσπάθεια τους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό, το ΚΕΒΕ ανέλαβε την προώθηση του θεσμού
βράβευσης νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών
με την απονομή των βραβείων νέων επιχειρηματιών
«Γε’ νέο Επιχειρείν». Οι νέοι που βραβεύονται γίνονται 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 στην Βόρεια Ελλάδα.
ΚΕΒΕ BUSINESS LEADER AWARDS
Στοχεύοντας στην ανάδειξη ηγετικών προσωπικοτήτων και στην επιβράβευση τους, το ΚΕΒΕ σε
συνεργασία με την ΙΜΗ καθιέρωσαν τη διοργάνωση των ΚΕΒΕ Business Leader Awards. Τα βραβεία
αποσκοπούν στη βράβευση των Κύπριων επιχειρηματιών που έχουν αναπτύξει την επιχείρησή τους
και το ίδιο το κυπριακό επιχειρείν και που ανάμεσα
σε άλλα έχουν δημιουργήσει βέλτιστες πρακτικές
και καινοτόμες στρατηγικές, διεξάγουν το επιχειρηματικό τους έργο με ακεραιότητα και ήθος, έχουν
το σεβασμό των εργαζομένων, των ανταγωνιστών
τους καθώς και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας και γενικά έχουν ως κύριες αρχές τους όλα
αυτά που προσδιορίζουν έναν πετυχημένο ηγέτη:
Δύναμη, Καινοτομία, Διορατικότητα και Γνώση.
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν για το έτος 2020
ήταν:
• Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία
Αλέξης Χαραλαμπίδης, Executive Chairman of
the Board of Directors, Charalambides Christis
• Leader στην Κατηγορία Χρηματοοικονομικά/
Επαγγελματικές Υπηρεσίες
Δρ. Κύπρος Χρυσοστομίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Χρυσοστομίδης Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι
• Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία
Γιώργος Μούσκας, Chairman, Olympia Ocean
Carriers Ltd
• Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός/
Εστίαση/Ψυχαγωγία
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•

•
•

•

•

Ελένη Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύ- Οι βραβευθέντες των
βραβείων «Γε’ νεο
ντρια, Hermes Airports
Επιχειρείν»
Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο
Χρήστος Παπαέλληνας, Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής, C.A. Papaellinas Group
Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες
Νικόλας Σιακόλας, Πρόεδρος Δ.Σ. Cablenet
Leader στην Κατηγορία Ακίνητα/Κατασκευές /
Ανάπτυξης Γης
Τώνης Τουμαζής, Ιδρυτής του Ομίλου ΑΤΛΑΣ
ΠΑΝΤΟΥ και TELMEN
Leader στην Κατηγορία Γεωργία/Κτηνοτροφία/Αλιεία
Σταύρος Κρεμμός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικού Συμβουλίου της Blue
Island Plc
Τιμητικό Βραβείο για το Έργο και τη Συνολική
Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα
Κόδρος Πηλακούτας, Πρόεδρος του Ομίλου Πηλακούτα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
Το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας (Cyprus
Integrity Forum) ξεκίνησε από το 2020 τη συνεργασία του με το ΚΕΒΕ. Το ΚΕΒΕ στηρίζει το έργο του
Οργανισμού, και προωθεί τις δράσεις του όπως
αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια παροχής
τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης προς την
πολιτεία, στήριξη προς την κοινωνία με τα διάφορα
προγράμματα που υλοποιεί στην εκπαίδευση, τον
αθλητισμό και τον τομέα της υγείας, ενδυνάμωση
των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης μέτρων
κατά της διαφθοράς, προώθηση της διαφάνειας και
της ακεραιότητας και εκπόνηση ερευνών.

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Κυπριακό Φόρουμ
Ακεραιότητας θέλοντας να προωθήσουν τις αρχές
της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον τομέα
των επιχειρήσεων συνδιοργάνωσαν κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο τον πρώτο Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Ήθους στην Κύπρο.
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση, η
αναγνώριση και η επιβράβευση εξαιρετικής προσπάθειας που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην ενδυνάμωση
της διαφάνειας και της υπευθυνότητας από επιχειρήσεις και Οργανισμούς στην Κύπρο. Μέσω αυτής
της πρωτοβουλίας οι διοργανωτές επιδιώκουν να
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και τους Οργανισμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος να εντάξουν μέσα από δομημένες πρακτικές και συμπεριφορές τις αρχές της διαφάνειας
όσον αφορά την εμπλοκή των εργαζομένων, της
διεύθυνσης και των μετόχων τους στις σχέσεις με
τους πελάτες και τους προμηθευτές τους.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η
πανδημία η απονομή των βραβείων στους νικητές
έγινε σε μια απλή τελετή στα γραφεία του ΚΕΒΕ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κος Γιώργος
Σαββίδης, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κος
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κος Ιορόθεος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ κος Χριστόδουλος
Ε. Αγκαστινιώτης. Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές ο κος Γιώργος Σαββίδης, Μάριος Σκανδάλης,
Πρόεδρος του CIF και Ευγένιος Ευγενίου, Ανώτατος
Διευθύνων Σύμβουλος της PWC που αποτελεί και
Απονομή Βραβείων
Επιχειρηματικού Ήθους τον αποκλειστικό χορηγό των βραβείων.

Τα βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους απενεμήθηκαν στις εταιρείες Lavar Shipping Ltd και Info Credit
Group.
CYPRUS INTEGRITY FORUM
Ο μη Κυβερνητικός, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Cyprus Integrity Forum δραστηριοποιείται στην
προώθηση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της
διαφθοράς, και την ανάληψη ευθύνης και ακεραιότητας. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και της αξιοκρατίας στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.
Οι τέσσερις αλληλοεπιδρώντες πυλώνες δράσης
είναι:
• ‘Έρευνα και ενημέρωση μέσω παρεμβάσεων στα
ΜΜΕ, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
εργαστηρίων και εκπόνησης ερευνών και μελετών.
• Αφύπνιση της κοινωνίας μέσω δράσεων για
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσμού,
που εστιάζονται στην Παιδεία, τον Αθλητισμό,
και την Υγεία. Προτεραιότητα είναι η εμπέδωση
στη συλλογική συνείδηση για τις επιπτώσεις της
διαφθοράς στο κοινωνικό σύνολο και η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στην καταπολέμησή της.
• Υποστήριξη στην πολιτεία μέσω παροχής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στην πολιτεία
και στους τεχνοκράτες αλλά και υποστήριξη
για ενδυνάμωση του νομοθετικού/ρυθμιστικού
πλαισίου πάταξης της διαφθοράς και ενδυνάμωσης της διαφάνειας.
• Συμβολή στην ακεραιότητα των επιχειρήσεων
μέσω δράσεων για την εμπέδωση της ακεραιότητας στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Business Integrity Forum αλλά και μέσω
συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο για προώθηση του επιχειρησιακού ήθους. Υιοθέτηση και
λειτουργία του βραβείου Business Ethos Award,
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας,
για τις επιχειρήσεις που εστιάζουν τη στρατηγική τους στη διαφάνεια και το εταιρικό ήθος.
Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, ο Οργανισμός, με
την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί
επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.
Το ΚΕΒΕ θέλοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο
την εμπλοκή του στα θέματα διαφάνειας, καταπο-
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
λέμησης της διαφθοράς και της ανάληψης ευθύνης,
ανέπτυξε μια στρατηγική συνεργασία με το Cyprus
Integrity Forum από το 2019, χρονιά από την οποία
τα γραφεία του CIF στεγάζονται στο κτήριο του
ΚΕΒΕ.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 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 Οικονομία.
Στις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν έγινε εκτενής αναφορά στους κύριους τομείς της οικονομίας
και των δυνατοτήτων τους καθώς και ανάλυση/
παρουσίαση των προοπτικών και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος σε ξένους
επενδυτές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 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 προσφέρει η Κύπρος σε ξένες
εταιρείες ως βάση διεξαγωγής των εργασιών τους
με την ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς.
ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών και ενεργειών του για ετοιμασία και υιοθέτηση
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όσο το δυνατό περισσότερων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο την παραπέρα αναβάθμιση της ποιότητας των εγχώρια παραγόμενων αγαθών και προσφερόμενων υπηρεσιών, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε
στενά και εποικοδομητικά κατά την επισκοπούμενη
περίοδο με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.
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.
ΑΠΑΤΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να πληροφορεί και επισύρει την προσοχή των
μελών του σε σχέση με ύποπτες/ αμφιλεγόμενες /
παραπλανητικές επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα που τους αποστέλλονται για δήθεν συνεργασίες, καταχωρήσεις σε έντυπα, απονομή βραβείων,
πληρωμές σε λογαριασμούς δήθεν συνεργατών
κλπ., καλώντας τα να τα αγνοούν, αφού το φαινόμενο της απάτης από ξένες εταιρείες συνεχίζει να
παρατηρείται με αυξανόμενους ρυθμούς Σε περίπτωση δε υποψίας ή ακόμα και αμφιβολίας προτρέπονται τα μέλη να επικοινωνούν άμεσα με το
ΚΕΒΕ πριν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες
/ δεσμεύσεις που μπορεί να τους αφήσουν σοβαρά
εκτεθειμένους.

BIOMHXANIA
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΌΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ
Σκοπός της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας είναι ο καθορισμός της βιομηχανικής πολιτικής που
ακολουθεί το Επιμελητήριο και η μελέτη όλων
των θεμάτων που επηρεάζουν τον τομέα της βιομηχανίας. Την προεδρία της Επιτροπής κατέχει ο
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ. Τον τελευταίο χρόνο την Επιτροπή απασχόλησαν διάφορα
θέματα μεταξύ των οποίων η τροποποίηση της
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών, οι εκποιήσεις ενυπόθηκων βιομηχανικών τεμαχίων, η διαδικασία αυξήσεων των
ενοικίων στις βιομηχανικές ζώνες, η επέκταση της
χρονικής διάρκειας των μισθώσεων στις βιομηχανικές περιοχές, η προστασία - περίφραξη των βιομηχανικών περιοχών και οι δυσκολίες που επέφερε
στη βιομηχανία η πανδημία του κορωνόιου.
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΚΑΙ ΖΏΝΕΣ
Με εισήγηση του ΚΕΒΕ οι οργανωμένες επισκέψεις
στις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες, σε όλες τις
επαρχίες, έγιναν με την παρουσία της Υπουργού
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας
Πηλείδου. Σκοπός των επισκέψεων είναι η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα
μέλη στην κάθε περιοχή και επαρχία και η ενημέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Σε όλες τις Βιομηχανικές περιοχές έγιναν ειδικές
συσκέψεις στις οποίες παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι βιομηχανιών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν με την Υπουργό και τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου και την ηγεσία
του Επιμελητηρίου τα θέματα που τους απασχολούν.
ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΜΝΗΜΟΝΊΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το ΚΕΒΕ, το Γαλλικό Πανεπιστήμιο École des
Ponts Business School και το πρώτο διεθνές κέντρο
κυκλικής οικονομίας Circular Economy Alliance. Με
το μνημόνιο άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία
ενός πλαισίου για κοινή συνεργασία μεταξύ των
τριών φορέων, με απώτερο στόχο την προώθηση
δράσεων κυκλικής οικονομίας προς όφελος των
κυπριακών επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα. Και οι τρεις οργανισμοί έχουν σκοπό να
συνεργαστούν μέσα από συστηματική ανταλλαγή
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πληροφοριών, για την έγκαιρη ενημέρωση των
κυπριακών επιχειρήσεων για τα θέματα κυκλικής
οικονομίας, για την προετοιμασία των κυπριακών
επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες μετάβασης σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που
θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, για την ορθολογική εφαρμογή και
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας
και επιχειρηματικών ευκαιριών και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αποστολών.
Επιπρόσθετα, μέσα από τη συνεργασία θα δοθεί η
δυνατότητα στο ΚΕΒΕ να υποβάλει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις πολιτικής και κινήτρων προς τα
αρμόδια όργανα του κράτους, αντλώντας εμπειρίες από επιστημονικούς και ερευνητικούς οργανισμούς όπως το Γαλλικό Πανεπιστήμιο École des
Ponts Business School που ήδη πρωτοπορεί στα θέματα κυκλικής οικονομίας. Με την υπογραφή του
μνημονίου αποδεικνύεται στην πράξη η ικανότητα
του ΚΕΒΕ να πρωτοπορεί σε θέματα επιχειρηματικότητας αναδεικνύοντας την ανάγκη να βρεθούν οι
σωστές λύσεις για ώθηση στη δυναμική μετάβαση
σε μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία, ως κινητήριο
μοχλό ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.
ΣΧΈΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΏΝ ΓΙΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ
ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
Το Σχέδιο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ΜμΕ προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2021
με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό της τάξεως

Επίσκεψη στις
Βιομηχανικές Ζώνες
με την Υπουργό
Ενέργειας Εμπορίου και
Βιομηχανίας κα Νατάσα
Πηλείδου

των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από εισήγηση
και του ΚΕΒΕ η ένταση της χορηγίας ανέβηκε στο
60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν
ανέγερση και επέκταση κτηρίων, διαμόρφωση και
διαρρύθμιση κτηρίων, καινούργια μηχανήματα και
εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα όπως και άλλες δαπάνες. Για πρώτη φορά η υποβολή των προτάσεων
έγινε ηλεκτρονικά στο Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών
(ΣΥΣΧΧΟ) του Υπουργείου και η σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε με βάση τη σειρά υποβολής
των προτάσεων. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του
2021 είχαν παραληφθεί περισσότερες από 450 αιτήσεις, οι οποίες καλύψαν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ
Σύμφωνα με την οδηγία 2019/904, από τις 3 Ιουλίου 2021 θα έπρεπε να απαγορευθεί η διάθεση στην
αγορά συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης και σταδιακά να υπάρξουν απαγορεύσεις
και περιορισμοί σε πολλά είδη πλαστικών προϊόντων. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τη
χρονική περίοδο εφαρμογής της οδηγίας, όπου οι
οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία της νόσου COVID-19, επηρέαζαν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως δοθεί
παράταση στην εφαρμογή της οδηγίας, αφού ο
τουριστικός τομέας ο οποίος απορροφούσε στη
μεγάλη του πλειοψηφία τα συγκεκριμένα πλαστικά
προϊόντα μιας χρήσης παρέμεινε ανενεργός κατά το
2020, με αποτέλεσμα τόσο οι εισαγωγείς όσο και οι
κατασκευαστές οι οποίοι προετοιμάστηκαν για την
καλοκαιρινή περίοδο να παραμείνουν με μεγάλες
ποσότητες αδιάθετων προϊόντων. Η εισήγηση του
ΚΕΒΕ ήταν όπως η απαγόρευση να εφαρμοστεί όταν
οι επιχειρήσεις επανέλθουν στην ομαλότητα ή τουλάχιστον μετά το πέρας μιας ομαλής τουριστικής
περιόδου. Στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του,
το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος
διοργάνωσε ενημερωτικές διαδικτυακές ημερίδες
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και να υποβάλουν τις απόψεις
και ερωτήσεις τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ΝΈΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ (ΈΛΕΓΧΟΙ)
ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΑΠΌ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ
Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
2021/632 τον Απρίλιο του 2021 επέφερε σημαντική

αναστάτωση στους επηρεαζόμενους εμπορευόμενους. Ο Κανονισμός που αφορά την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων
και σύνθετων προϊόντων, θεσπίζει τη διαδικασία
ελέγχου στην οποία υποβάλλονται τα επηρεαζόμενα προϊόντα κατά την άφιξή τους από Τρίτες Χώρες
και προ της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία
στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι έλεγχοι αυτοί
διεξάγονται στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου (Λιμάνια και αεροδρόμια) και τα φορτία αυτά
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή ιδιωτικές
βεβαιώσεις (νέα απαίτηση της νομοθεσίας) και δύναται να εισέλθουν στη Δημοκρατία μόνο μετά την
ολοκλήρωση του επίσημου ελέγχου.
Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, και σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς
του ΚΕΒΕ για εξεύρεση λύσεων. Το ΚΕΒΕ διαπίστωσε ότι οι υφιστάμενες υποδομές των Κτηνιατρικών
υπηρεσιών χρήζουν αναβάθμισης ούτως ώστε να
εξυπηρετούνται περισσότερα από ένα εμπορευματοκιβώτια ταυτόχρονα, για να μειωθεί η οποιαδήποτε καθυστέρηση που παρουσιάζεται λόγο
των ελέγχων, και αυτό ζητήθηκε από το αρμόδιο
υπουργείο. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διοργανώθηκε διαδικτυακή
παρουσίαση στην οποία έγινε ενημέρωση για τις
αλλαγές στην διαδικασία ελέγχου και τις νέες υποχρεώσεις.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2021
με τίτλο «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021», επιτυγχάνει την ενοποίηση επτά
νομοθεσιών, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα προστασίας καταναλωτών και δη των οικονομικών τους
συμφερόντων. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στη Διαβούλευση για το θέμα και στις συνεδρίες της Βουλής των Αντιπροσώπων ενώ σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
διοργάνωσε διαδικτυακές παρουσιάσεις όπου έγινε ενημέρωση των μελών για τις πρόνοιες της νέας
νομοθεσίας.
Το ΚΕΒΕ μέσα από τη συμμετοχή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ασχολήθηκε
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
και με διάφορα άλλα θέματα καταναλωτών όπως οι
καταχρηστικές ρήτρες και η προστασία από αγορές
μέσω διαδικτύου.
ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΈΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ
(CERTIFICATES OF ORIGIN)
Στα πλαίσια των προσπαθειών του ΚΕΒΕ για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του,
προχώρησε στη δημιουργία μιας διαδικτυακής
πλατφόρμας έκδοσης των Πιστοποιητικών Προέλευσης στοχεύοντας στην απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των Πιστοποιητικών από τις
επιχειρήσεις. Η νέα πλατφόρμα επιτυγχάνει σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται από τις
επιχειρήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικού. Με
σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των εταιρειών στη χρήση της πλατφόρμας, διοργανώθηκαν διαδικτυακές παρουσιάσεις, τόσο στα ελληνικά αλλά
και στα αγγλικά, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις λειτουργείες της
πλατφόρμας και να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες στους εκπαιδευτές.
ΣΩΣΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ
ΠΕΡΊ ΜΈΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΏΝ
Με σκοπό τη σωστή εφαρμογή της Νομοθεσίας
Περί Μέτρων και Σταθμών που αφορά τη σωστή
δήλωση του βάρους στα προϊόντα, και μετά από
έλεγχο αγοράς κατά τον οποίο παρουσιάστηκαν
αρκετές περιπτώσεις όπου προϊόντα παρουσιάζουν σφάλματα μετρολογικού περιεχομένου, το
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μέτρων και
Σταθμών διοργάνωσε διαδικτυακή παρουσίαση
σχετικά με την ορθή δήλωση του βάρους στα προϊόντα, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και είχαν την
ευκαιρία να επιλύσουν όλες τις απορίες.
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Η Επιτροπή Ενέργειας, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της διαχειρίστηκε σημαντικά θέματα ενεργειακής πολιτικής όπως η Ενεργειακή Στρατηγική της
Κύπρου για ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού.
Επιπρόσθετα, ο Προέδρος και άλλα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν ενεργά σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής επιτροπής ενέργειας όπου συζητήθηκαν θέματα όπως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021, ο περί Σύστασης
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και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Κύπρου Νόμος του 2021, και ο περί Ρύθμισης της
Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021. Η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας απασχόλησε αρκετά την Επιτροπή αφού
επηρεάζει αρνητικά όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις βιομηχανίες και θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα και σε κάποιες περιπτώσεις και τη
βιωσιμότητά τους. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ, είναι το
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της
ανταγωνιστικής αγοράς, η επίσπευση της χρήσης
του φυσικού αερίου στην παραγωγή και φυσικά η
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ
Μετά από μεγάλο διάστημα ψηφίστηκαν σε νόμους
το Σεπτέμβριο του 2021 τρία πολύ σημαντικά νομοσχέδια σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρισμού στην Κύπρο και πλέον ανοίγεται ο
δρόμος για την εφαρμογή του μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) το 2017. Το μόνο που
απομένει για λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι η ολοκλήρωση της απαραίτητης υποδομής, η οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική
εφαρμογή τον Απρίλιο του 2022.
Οι μεγάλες αλλαγές που επέρχονται στη δομή της
αγοράς ηλεκτρισμού με την ψήφιση των Νομοθεσιών, είναι οι εξής:
• Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου καθίσταται πλέον ένα πλήρως ανεξάρτητο
και αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κάτι που απαιτεί ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ως ο αντικειμενικός και ουδέτερος
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
• Η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ (δηλαδή το
προσωπικό της Αρχής) που μέχρι σήμερα αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές οντότητες, συστήνονται ως ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου.
• Ενδυναμώνεται η θέση και ο ρόλος των τελικών
πελατών ηλεκτρισμού, με την εισαγωγή σειράς
νέων προνοιών και δικαιωμάτων. Ανάμεσα σε
άλλα, προνοείται το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος
τριών εβδομάδων και από την 1/1/2026 εντός
μόνο 24 ωρών, η άμεση ή έμμεση συμμετοχή

προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το τρίτο
πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν του εγχώριου
γεωργικού τομέα, με αξία €25 – 30 εκ. ετησίως. Το
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων ερευνών, το Τμήμα Τελωνείων και τον
Παγκύπριο Συνδέσμο Θαλασσοκαλλιέργειας διερεύνησαν τις πιθανότητες εξαγωγής ψαριών στην
Κίνα. Ανάλογες ενέργειες έγιναν μετά από πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ και με τον Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ιαπωνία.

Εκδήλωση
Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών για
την Ηλεκτρονική
Συνταγογράφιση στα
Κτηνιατρικά Φάρμακα

των τελικών πελατών στην αγορά ηλεκτρισμού
(ενεργοί πελάτες), η εγκαθίδρυση και λειτουργία
ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, η πρόσβαση
των πολιτών σε εργαλεία σύγκρισης προσφορών, το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε έξυπνο
μετρητή, το δικαίωμα συμμετοχής τους σε μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων,
οι πληροφορίες τιμολογίου και ο τρόπος με τον
οποίο πρέπει να αναγράφονται.
• Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό και τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και στον ορισμό των ευάλωτων
πελατών και των διαφόρων κατηγοριών και μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία τους.
Με βάση αυτή την εξέλιξη θα επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος παρέχοντας τη δυνατότητα σε τρίτα
μέρη να έχουν πρόσβαση στις υποδομές μεταφοράς και διανομής σε μια προσπάθεια ενίσχυσης
του ανταγωνισμού στα θέματα της ενέργειας.
ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
ΨΑΡΙΏΝ ΣΤΗΝ ΚΊΝΑ
Η υδατοκαλλιέργεια είναι αναπόσπαστο μέρος του
εθνικού μας αλιευτικού τομέα και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ευρύτερου
παραγωγικού γεωργικού τομέα, αφού αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής εθνικής αλιευτικής
παραγωγής, με συνολική αξία παραγωγής περίπου
€45 – 50 εκ. ετησίως, και η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 5-7% ετησίως. Ταυτόχρονα, τα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΆΦΗΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΏΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ
Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, σε συνεργασία με
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες , προέβη σε μια σειρά
από ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση
της ψηφιακής συνταγογράφησης στα κτηνιατρικά
φάρμακα. Σκοπός ήταν η επιμόρφωση των μελών
και η εξοικείωση τους με το νέο σύστημα αλλά και
η ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια Υπηρεσία
ώστε να διευκρινιστούν διάφορες λεπτομέρειες και
να απαντηθούν οι όποιες απορίες είχαν οι τελικοί
χρήστες. Με τη σωστή χρησιμοποίηση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, διασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων στα ζώα, η ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης, η ασφάλεια των ανθρώπων που
έρχονται σε επαφή με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και η ασφάλεια του περιβάλλοντος.
Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος, σημείωσαν τις αδυναμίες
του προτεινομένου συστήματος και ζήτησαν τη διόρθωση και αναβάθμισή του πριν από την εφαρμογή του.
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 στη δύναμη του ΚΕΒΕ.
Το ECR Cyprus, αποτελεί για όλη την κυπριακή αγορά το Σύνδεσμο «αναφοράς» ο οποίος στοχεύει
στην εφαρμογή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την
αλυσίδα εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Προωθεί και προάγει
τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του
Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και με
το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο ECR Cyprus σε συνεργασία με τα μέλη του έχει
προχωρήσει με την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος EDI (Electronic Data Interchange) προσβλέποντας στην ένταξη όσων το δυνατό περισσοτέρων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το ECR Cyprus ετοίμασε δύο Οδηγούς Βέλτιστης
Συνεργασίας μεταξύ τον προμηθευτών και των
λιανεμπόρων με σκοπό την ομαλή συνεργασία στις
συνθήκες της πανδημίας.
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΊΑΣ – DEPOSIT RETURN
SYSTEM ( DRS)
Το DRS είναι ένα σύστημα το οποίο προνοεί την
εγκατάσταση και λειτουργία εγγυοδοτικών μηχανών ανακύκλωσης για χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικής, γυάλινης και αλουμινένιας συσκευασίας οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα
σημεία ανά το παγκύπριο κυρίως στους χώρους
στάθμευσης υπεραγορών και άλλων υποστατικών
με μέγεθος πέραν των 200 τμ. Στις συσκευασίες
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εγγυοδοσίας περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κα- Εκδήλωση για το
τηγορίες προϊόντων όπως τα νερά, τα αναψυκτικά, Σύστημα Εγγυοδοσίας
η μπύρα και κάποια άλλα ποτά. Με την εφαρμογή (DRS)
του συστήματος οι καταναλωτές όταν θα αγοράζουν ένα μπουκάλι νερό ή κάποιο αναψυκτικό, θα
πληρώνουν ένα επιπλέον χρηματικό τέλος που θα
τους επιστρέφεται με την επιστροφή της συσκευασίας, σε καλή κατάσταση, στο σημείο συλλογής.
Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σε παρουσίαση της νομοθεσίας
που έγινε στο ΚΕΒΕ στις 4 Οκτωβρίου 2021 με συμμετοχή πέραν των 50 επηρεαζόμενων επιχειρήσεων τέθηκαν πολλά ερωτήματα και προβληματισμοί
με κυριότερο το πολύ ψηλό κόστος της υποδομής
και το κόστος που θα επιφορτιστούν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το 2020 σημείωσε μείωση της τάξης του 6.5%. Με βάση τα
επίσημα προκαταρτικά στοιχεία και σε τρέχουσες
τιμές αγοράς, το 2020 ανήλθε στα €20.841εκ. έναντι €22.287εκ. το 2019. Το μερίδιο του τριτογενούς
τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο
85,6% σε σύγκριση με συνεισφορά 2% του πρωτογενούς και 12.4 του δευτερογενούς τομέα.
Τουρισμός
Οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στον τουρισμό με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς
που τέθηκαν και συνεχίζουν να τίθενται από τις
κυβερνήσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση νέων συνθηκών σε ό,τι αφορά τη διακίνηση, τα
ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των τουριστών, με
ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα στο
ζωτικό αυτόν τομέα για την οικονομία της Κύπρου
είναι τεράστιες, λόγω του ότι η πορεία και οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι αβέβαιες. Για το λόγο
αυτό το ΚΕΒΕ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια
στήριξης των επιχειρήσεων υπέβαλε σειρά υπομνημάτων και εισηγήσεων, τόσο στον ΠτΔ όσο και
στα αρμόδια Υπουργεία με στόχο την επανεκκίνηση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα της οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ ενισχύει και ισχυροποιεί το ρόλο και τη
συμβολή του στον τομέα του τουρισμού, με την
τεκμηριωμένη παρουσίαση των θέσεων του ενώπιον των διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
αλλά και με τις δραστηριότητες των τουριστικών
επαγγελματικών του συνδέσμων. Βρίσκεται δε πάντοτε δίπλα στις τουριστικές επιχειρήσεις του τόπου 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), οι οποίες συστάθηκαν με πρωτοβουλία
των Τοπικών Επιμελητηρίων και λειτουργούν σε
πλήρη συνεργασία με αυτά.
Συγκεκριμένα οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
και που ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι οι
πιο κάτω:
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• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων - ΠΑΣΥΞΕ
• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου –
ACTA
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων – ΠΑΣΥΔΙΞΕ
• Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
- ΣΤΕΚ
• 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
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ «SECTOR GROUP TOURISM
AND CULTURE HERITAGE» ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Η Τομεακή Ομάδα Τουρισμού και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς «Sector Group Tourism & Cultural
Heritage» του Enterprise Europe Network (EEN),
αποσκοπεί στην προώθηση και στην ανάπτυξη
καινοτόμων πρακτικών στον κλάδο του τουρισμού
και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου. Το Enterprise
Europe Network (EEN) σε γενικότερα πλαίσια συμβάλλει στην υποστήριξη του πλαισίου ευρωπαϊκής
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και την ενθάρρυνση της βιώσιμης χρήσης της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων. Το ΚΕΒΕ
συμμετέχει στη Τομεακή αυτή ομάδα του EEN από
το 2011, στα πλαίσια πάντοτε του στόχου που έχει
θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διατήρηση της
Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού
προορισμού, λαμβάνοντας μέρος κάθε χρόνο σε
2 Επίσημες Συναντήσεις, Brokerage Events και σε
συγκεκριμένες εκθέσεις / φόρουμ που ειδικεύονται
στον Τουρισμό.
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΑΡΊΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΎ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ
Ο ναυτικός τουρισμός είναι παγκόσμια αποδεδειγμένο ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής
βιομηχανίας, αλλά και ένας σημαντικός τομέας του
οποίου οι έμμεσες επιπτώσεις είναι πιο σημαντικές

από τις άμεσες, υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη
πολλών άλλων παραπλήσιων βιομηχανιών. Στην
Ε.Ε. μέσα στα τελευταία 30 χρόνια,
τρεις πυρήνες του ναυτικού τουρισμού (μαρίνες,
ναύλωση σκάφους με πλήρωμα και οι κρουαζιέρες)
δείχνουν συνεχώς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Οι Μαρίνες και οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη
του ναυτικού τουρισμού μπορούν να ξεχωρίσουν
τόσο σε τοπικό επίπεδο με την άνθηση μιας τοπικής περιφερειακής οικονομίας, όσον και σε εθνικό
επίπεδο καθώς προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό
για το κράτος αναπτύσσοντας καινούργιους τομείς
υπηρεσιών και βιομηχανιών.
Αν και η Κύπρος παραμένει μια νέα προσθήκη στις
διεθνείς αγορές και στις αγορές Superyacht, δεν θεωρείται ακόμη καθιερωμένος διεθνής προορισμός
σκαφών και πρέπει να ακολουθηθεί μια καθορισμένη στρατηγική για να καταστεί ένας τέτοιος προορισμός.
Η εφαρμογή και η προστασία ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση των superyacht και ο ανταγωνισμός είναι
αρκετά μεγάλος και θα πρέπει να στοχεύσουμε τουλάχιστον την ισότητα με τους ανταγωνιστές μας.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται συνεχής επέκταση και
ανάπτυξη υποδομών ελλιμενισμού και υποστήριξη
βιομηχανικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων. Σαφής, συνεπής και επαρκής επικοινωνία με τον κλάδο, προώθηση των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως
κόμβου ιστιοπλοΐας, και γενικά προώθηση στους
κατάλληλους κύκλους του ωφέλιμου αυτού τουριστικού προϊόντος, όπως είναι οι Μαρίνες για την
Κύπρο και η επικερδής διαχείρισης του.
Ο Σύνδεσμος Μαρίνων που ανήκει στη δύναμη του
ΚΕΒΕ, μέσα από τις ενέργειες και δράσεις του, προωθεί τα θέματα που αφορούν τον τομέα των μαρίνων στοχεύοντας στην ουσιαστική ανάπτυξη του
ναυτικού τουρισμού.
ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΚΕΒΕ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΉ ΠΡΌΤΥΠΑ ISO 9001:2015 & ISO
14001:2015
Κατά το 2020, και στα πλαίσια πάντοτε της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το ΚΕΒΕ
για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα
μέλη, τον επιχειρηματικό κόσμο
και την κοινωνία γενικότερα, έχουν ανανεωθεί οι
πιστοποιήσεις του Οργανισμού με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 που αφορά την ποιότητα διοίκησης, και ISO 14001:2015 που αφορά την περιβαλ-

λοντική διαχείριση. Πρωταρχικός και διαχρονικός
στόχος του ΚΕΒΕ είναι η δέσμευσή του στη διαρκή
βελτίωση των λειτουργιών του, μέσα από την άρτια
εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου από την
αρχική επικοινωνία μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας. Με την πιστοποίηση διευρύνεται ο βαθμός ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων
μερών, ώστε το ΚΕΒΕ να ανταποκρίνεται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στις ολοένα αυξανόμενες
απαιτήσεις των Μελών του.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΧΡΉΜΑ /ΠΛΗΡΩΜΈΣ
Η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος, ολοένα και
αυξάνεται αφού μπορεί να προσφέρει μεταξύ άλλων
ένα μεγάλο επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Η μεταφορά κεφαλαίων μέσω διαδικτύου, οι ηλεκτρονικές
πληρωμές και όλα όσα αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό χρήμα, διασφαλίζουν την επιχειρηματική συνέχεια, αφού δεν επηρεάζονται από περιορισμούς και
δυσκολίες στις μετακινήσεις. Για αυτό το λόγο στη
δύναμη του ΚΕΒΕ ενεγράφη κατά το 2021 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI – Association of Cyprus
Electronic Money and Payment Institutions). Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν αδειοδοτημένες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (EMIs & PIs) εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΓΕΊΑΣ
Οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στον τουρισμό αναπόφευκτα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό
και τον τομέα του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.
Ιδιαίτερα έχει επηρεαστεί ο Ιατρικός Τουρισμός
που τα τελευταία χρόνια άκμαζε, παρουσιάζοντας
μια συνεχή και εντυπωσιακή άνοδο διεθνώς. Δυστυχώς όμως η πανδημία ανέκαμψε αυτή την ακμάζουσα πορεία δημιουργώντας νέα δεδομένα.
Κατά την υπο εξέταση περίοδο οι διεθνείς δραστηριότητες του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών
Υγείας Κύπρου που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ
περιορίστικαν λόγω της πανδημίας και δόθηκε περισσότερη σημασία στην προβολή της Κύπρου σαν
προορισμός Τουρισμού Υγείας μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο θέμα της προώθησης του Νομοσχεδίου για λειτουργία των Κέντρων
Αποκατάστασης της Κύπρου με την ετοιμασία και
κατάθεση σημειώματος και την παρουσίαση στη
Βουλή για προώθηση των ρυθμίσεων και εύρυθμης
λειτουργίας τους.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Το ποσοστό των κυπρίων νέων που συνεχίζουν τις
σπουδές 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,
ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η αγαστή και παραγωγική συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, με τη διοργάνωση 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 προηγούμενα χρόνια αποστολές στην Ελλάδα
για προώθηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Εντούτοις
όμως η προβολή συνέχισε να γίνεται διαδικτυακά.
Με βάση κοινή απόφαση με όλα τα πανεπιστήμια
προγραμματίζεται η πρώτη αποστολή τον προσεχή
Νοέμβριο στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2021 το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συνεργασία του με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, και διοργάνωσε τη
διαδικτυακή Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων
στην Αθήνα, στην οποία έγιναν παρουσιάσεις από
εκπροσώπους όλων των Πανεπιστημίων, για τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών και ότι άλλο ενδιαφέρει τους μαθητές, φοιτητές και γονείς για σπουδές στην Κύπρο.
Η διοργάνωση της Εκπαιδευτικής Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα» που παραδοσιακά πραγματοποιείτο το Φεβρουάριο, λόγω των περιορισμών
από την πανδημία, πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 με επιτυχία.
ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙΣ - ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΆ
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και γενικότερα ο κατασκευαστικός τομέας διαχρονικά αποτελούν έναν από τους βασικούς
πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.
Η συμβολή του κατασκευαστικού τομέα τόσο σε
ό,τι αφορά τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ καθώς και
στην εργοδότηση είναι τεράστιες. Από την κατασκευαστική δραστηριότητα επωφελούνται άμεσα
ή έμμεσα χιλιάδες άλλοι επαγγελματίες (αρχιτέκτο-
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νες, πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι, κτηματομεσίτες, τραπεζικοί οργανισμοί κ.α)
Η αβέβαιη πορεία στο τομέα των ακινήτων, λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας, συνεχίσε και το
έτος 2020 λόγω της μείωσης της ζήτησης τόσο από
ξένους όσον και από ντόπιους. Οι ξένοι επενδυτές
είχαν να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς που
επιβλήθηκαν στα ταξίδια με αποτέλεσμα να μην
μπορούν φτάσουν στο νησί και να ολοκληρώνουν
τις αγοραπωλησίες τους, ενώ οι ντόπιοι λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας και της ανεργίας δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια για αγορά.
Παρ’ όλα αυτά όμως, το έτος 2021 υπάρχουν σημάδια μικρής ανάκαμψης, και τα μηνύματα είναι θετικά και ενθαρρυντικά. Συγκρίνοντας τις πωλήσεις
από την αντίστοιχη περσινή περίοδο υπάρχει μια
αύξηση Παγκύπρια που αγγίζει περίπου το 30%.
Δυστυχώς όμως η μειωμένη παραγωγή των υλικών
λόγω της πανδημίας, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζεται λόγω της σταδιακής
ομαλοποίησης της οικονομίας, αλλά και παράγοντες όπως η παρατηρούμενη αύξηση στα καύσιμα,
η τεράστια αύξηση των τιμών και στη μεταφορά
υλικών, έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των
τιμών των οικοδομικών υλικών.
Η διαμορφούμενη κατάσταση δυστυχώς δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα, τόσο για υφιστάμενα
έργα των οποίων το κόστος αυξάνεται σε μεγάλο
βαθμό, καθώς και για την έναρξη νέων.
Οι πυλώνες για την ανάκαμψη είναι κυρίως οι ξένες επενδύσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν
κάποια κίνητρα, και ο τουρισμός ο οποίος αποτελεί
τη βασικότερη κινητήριο δύναμη της οικονομίας οι

Στιγμιότυπο από
τα εγκαίνια της Έκθεσης
«Εκπαίδευση και
Καριέρα»

οποίοι θα επιφέρουν εξομάλυνση της οικονομίας.
Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, ο Σύνδεσμος
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ),
σε συνεργασία και με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), καθώς και η Επιτροπή Κτηματαγοράς του ΚΕΒΕ, μέσα από τις δράσεις τους,
χειρίζονται τα θέματα που αφορούν τον κλάδο στοχεύοντας στη συνεχή και ουσιαστική ανάπτυξη του.
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΊΩΝ
Οι συνεχείς τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές μετεξέλιξαν το κλασικό μοντέλο εργασίας σε
ένα άλλο επίπεδο. Η εμφάνιση του COVID 19 στον
επιχειρηματικό κόσμο ανάγκασε σχεδόν όλες τις
επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τον τρόπο λειτουργίας, υιοθετώντας νέες πρακτικές και διαφοροποιώντας υφιστάμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας από το σπίτι. Για αυτό το
λόγο το ΚΕΒΕ διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο με τίτλο
«Εργασία από το Σπίτι – Ασφάλεια Πληροφοριών
και Νομικές Πτυχές», κατά τη διάρκεια του οποίου
ειδικοί ανέπτυξαν όλους τους παράγοντες που διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια αλλά και τη μέγιστη
δυνατή παραγωγικότητα κατά την εξ’ αποστάσεως
εργασία.
Πρωτεργάτης για άλλη μια φορά το ΚΕΒΕ και στην
ενημέρωση τον επιχειρήσεων αναφορικά με τις
νέες προοπτικές που αναδύονται μέσα από νέες
τεχνολογίες, όπως η εισαγωγή του 5G στην Κύπρο.
Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με την CYTA η διαδικτυακή παρουσίαση 5G και
Επιχειρηματικότητα – Απεριόριστες προοπτικές
ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο επιχειρηματικός κόσμος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί
και να συζητήσει μαζί με τους ειδικούς με ποιους
τρόπους μπορεί αυτή η τεχνολογία να αναπτύξει
το προϊόν τους.
Η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού «ανάγκασε» πολλές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν, ή να
προγραμματίζουν να δραστηριοποιηθούν μέσω
διαδικτύου, γεγονός που σηματοδοτεί μια ραγδαία
αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο.
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια αυτά διοργάνωσε συνέδριο
με θέμα «Η Εμπειρία του E-Commerce στην Κύπρο
– Βέλτιστες Πρακτικές», κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες επιτυχημένων
εταιρειών στο χώρο με αναφορές σε όλα τα στάδια
που ακολούθησαν, από τη σύλληψη της ιδέας για
εμπλοκή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εμπόδια που
εμφανίστηκαν μέχρι το σημείο επίλυσης και καθι-

έρωσης του ως ενός νέου τρόπου διεξαγωγής των
εργασιών τους.
Διαχρονικός στόχος του ΚΕΒΕ είναι η άμεση και
ποιοτική ενημέρωση των μελών του για χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν. Για αυτό το
λόγο οργανώθηκαν δύο ξεχωριστές ημερίδες για:
«Παρουσίαση των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» και
«Παρουσίαση Σχεδίων Κινήτρων Υφυπουργείου
Τουρισμού»
Αναντίλεκτα ο Τουριστικός κλάδος είναι από τους
πλέον πληγέντες κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με την ενεργό εμπλοκή του ΚΕΒΕ διοργάνωσε μεγάλο διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «The
challenges facing the restart of Cyprus Tourism»
και στο οποίο συμμετείχαν διακριμένοι ομιλητές
από μεγάλες τουριστικές εταιρείες του εξωτερικού
όπως TUI, Jet2, Easyjet, Apollo κ.α.
Συνεχίστηκε επίσης η διοργάνωση των σεμιναρίων
για την ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος και
του ΦΠΑ, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τον
τομέα των Υπηρεσιών και του Εμπορίου. Κατά την
υπό εξέταση περίοδο διοργανώθηκαν τα πιο κάτω
σεμινάρια:
• Δυο Σεμινάρια για τις Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος –
Παροχές σε Είδος (Benefits in Kind) και Capital
Gains- Tax.
• Δυο Σεμινάρια για Σημαντικές τροποποιήσεις
στη Νομοθεσία ΦΠΑ.
• Tokenization of the Real Estate & Hospitality
Industry
• Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ
32)
Το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη την ουσιαστική συμβολή του τριτογενούς τομέα στην οικονομία του
τόπου, εγκαθίδρυσε Μόνιμη Επιτροπή Υπηρεσιών
της οποίας προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών
του ΚΕΒΕ και στην οποία συμμετέχουν όλα τα Τοπικά Επιμελητήρια.
Ο στόχος της Επιτροπής είναι να χειρίζεται ένα
ευρύ σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που
αποτελούν σήμερα τους πλέον ουσιαστικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας αφού το μερίδιο
του τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ ανήλθε στο 85.6%.
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Οι προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης βελτιώνονται καθώς η δημοσιονομική στήριξη αυξάνεται
κατακόρυφα, οι οικονομίες προσαρμόζονται στην
κοινωνική αποστασιοποίηση και η διενέργεια εμβολιασμών συγκεντρώνει δυναμική ικανή να παράσχει την απαραίτητη προστασία στο επίπεδο των
κοινωνιών ώστε να είναι πλέον δυνατή η σταδιακή
επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας.
H αύξηση του ΑΕΠ ήταν καλύτερη από τα αναμενόμενα επίπεδα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τις
αναδυόμενες αγορές. Το παγκόσμιο ΑΕΠ μειώθηκε
κατά 3,4% το 2020 συνολικά, ενώ αναμένεται το
2021 να είναι 2,5% υψηλότερο από ό,τι το προ πανδημικό έτος του 2019.
Ο Fitch προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο
6,2% το 2021 (αναθεωρημένο από 4,5%), της Κίνας
στο 8,4% (από 8,0%) και στην ευρωζώνη στο 4,7%
(αμετάβλητο). Η ανάπτυξη στα μεγάλα κράτη εκτός
της Κίνας προβλέπεται στο 6,0% (από 5,0%).
Ο κύριος λόγος της παγκόσμιας αναθεώρησης των
προβλέψεων είναι το πολύ μεγαλύτερο από το
αναμενόμενο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων
που εγκρίθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ. Η τιμή των 1,9
τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Η δημοσιονομική στήριξη είχε ισχυρό αντίκτυπο
στην απορρόφηση κραδασμών το 2020.
Περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση έχει επίσης
ανακοινωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία,
την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Ινδία, ενώ το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (NGEU)
θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2022.
Η Κίνα είναι η μόνη μεγάλη οικονομία που ξεκινά
την εξομάλυνση των ρυθμίσεων της μακροοικονομικής πολιτικής, όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα
μειώνεται και η πιστωτική στήριξη επιβραδύνεται
καθώς ωριμάζει η οικονομική ανάκαμψη.
Οι προβλέψεις για την ανεργία στις μεγάλες οικονομίες έχουν μειωθεί, αλλά οι προσλήψεις στην
αγορά εργασίας εξακολουθούν να υστερούν.
Οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και των
μεταφορών εξακολουθούν να πλήττονται από την
κοινωνική απόσταση. Η απασχόληση στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι 6,1% χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, ενώ το ένα τρίτο των
εργαζομένων που απολύονται στην Ε.Ε. είναι από
τις τουριστικές Βιομηχανίες.

ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ
Η πανδημία προκάλεσε μια πρωτοφανή υγειονομική και δημοσιονομική κρίση όσο αφορά την ταχύτητα εξάπλωσης της και το μέγεθός της. Σε παγκόσμια κλίμακα, η δημοσιονομική στήριξη έφτασε
σχεδόν τα 16 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου
το 15 % του παγκόσμιου ΑΕΠ) το 2020. Ωστόσο, η
ικανότητα των χωρών να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα ποικίλλει σημαντικά. Πιο κάτω, εντοπίζουμε
τρεις σημαντικές προ υπάρχουσες συνθήκες που
ενίσχυαν τον αντίκτυπο του σοκ:
• Δημοσιονομικός χώρος: Η ικανότητα υποστήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εξαρτάτο σε
μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές,
• Ικανότητα κράτους: Η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών για τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτούσε σημαντική κρατική ικανότητα και καλά ανεπτυγμένη φορολογική υποδομή και
• Δομή της αγοράς εργασίας: Ένα μεγάλο μερίδιο άτυπων εργαζομένων που αντιμετώπιζαν
σημαντικές δυσκολίες στο να υιοθετήσουν εξ
αποστάσεως εργασία σε συνδυασμό με υψηλά
επίπεδα φτώχειας και ανισότητας, βάθαιναν τις
επιβλαβείς επιπτώσεις της κρίσης.
Επιπλέον, η ταχύτητα και η δύναμη της ανάκαμψης στις διάφορες χώρες εξαρτάτο καθοριστικά
από την ικανότητα των κυβερνήσεων να αποκτήσουν και να διαθέσουν γρήγορα τα εμβόλια. Όλες
οι προβλέψεις είναι επισφαλείς, καθώς παραμένει
η ανησυχία για το ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο
μέτωπο της πανδημίας αλλά και η αβεβαιότητα για
το μέγεθος όπως και για το χρόνο εφαρμογής των
πακέτων στήριξης που έχουν σχεδιάσει οι κυβερνήσεις για να τονώσουν τις δοκιμαζόμενες οικονομίες τους.
ΡΕΚΌΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ
ΕΜΠΌΡΙΟ ΤΟ 2020
Η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου,
έπειτα από την εκτόξευση των online αγορών κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, έδειξε ότι το 67% των
online αγορών έγινε μέσω των έξυπνων κινητών
συσκευών. Το 2020 οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 4,28 τρισ. δολάρια (3,35 τρισ. δολάρια το 2019). Η άνοδος των ηλεκτρονικών πωλήσεων οφείλεται στις αλλαγές των καταναλωτικών
συνηθειών καθώς και στην αυξανόμενη δημοτικό-
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τητα των φορητών λύσεων/κινητών συσκευών.
Σύμφωνα με μελέτη της PayPal, σε 13 αγορές του
κόσμου (The Great Pivot in Global E-commerce) το
56% των πολιτών απάντησε ότι αγόραζε περισσότερο από το Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με τη σειρά του, το 22% ανέφερε ότι εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης κάνει αγορές από
το εξωτερικό πιο ελεύθερα, με γνώμονα κυρίως τις
καλύτερες προσφορές (48%) και την πρόσβαση σε
προϊόντα μη διαθέσιμα στην χώρα του (39%). Στη
Γαλλία, για παράδειγμα, τα 2/3 των online shoppers
κάνουν τις αγορές τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κλάδος των αγορών μέσω Διαδικτύου αναπτύσσεται με ρυθμό 10,4% και στην περίπτωση του
mobile commerce η ανάπτυξη είναι ακόμη ταχύτερη και ανέρχεται σε 16,8%. Η συντριπτική πλειονότητα των e-καταναλωτών πραγματοποιεί αγορές μέσω smartphones και σχεδόν το ένα τέταρτο
ανακαλύπτει e-shops εκτός συνόρων, μέσα από τις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook
(65%), Instagram (41%) και YouTube (24%).
ΕΓΧΏΡΙΟ ΕΜΠΌΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ / ΕΞΑΓΩΓΈΣ)
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου τον Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2020 οι
συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της
ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €7.503,8 εκ. σε σύγκριση με €8.200,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου
- Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 8,5%. Οι
συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ
και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2020 ήταν €2.741,0 εκ. σε σύγκριση με
€3.137,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 12,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου ήταν €4.762,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €5.063,1
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €4.373,4 εκ.
επί των συνολικών εισαγωγών (58%) ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν
€854,2 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες
του κόσμου ήταν €2.276,2 εκ.
Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν
σε €915,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες ήταν €288,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν
€1.537,5 εκ.
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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 Επιτροπή Εμπορίου στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα
Τοπικά Επιμελητήρια και της οποίας προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος Εμπορίου του ΚΕΒΕ.
Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης και ο Σύνδεσμος Διανομέων Αλκοολούχων
Ποτών Κύπρου που ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ.
Στις συνεδριάσεις και ανάλογα με τα θέματα που
συζητούνται, καλούνται επίσης εκπρόσωποι από
άλλους Συνδέσμους και Οργανώσεις, που σχετίζονται με τα υπό συζήτηση θέματα προκειμένου να
εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.
Τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν από την Επιτροπή, εκτός των προβλημάτων που αντιμετωπιστήκαν λόγω του Covid 19,
ήταν θέματα σχετικά με την εποπτεία της Αγοράς,
κυρίως το πλαίσιο και οι μηχανισμοί ελέγχου, η διασφάλιση της διάθεσης και η διαθεσιμότητα στην
αγορά αποκλειστικά συμμορφούμενων προϊόντων
τα οποία να πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο
εργασίας, η προστασία των καταναλωτών και η
προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το θέμα της οικονομικής ρευστότητας και το δανεισμό των εταιρειών
από τις Τράπεζες, τις διευκολύνσεις που πρέπει να

γίνονται προς τις εταιρείες για εξαγωγές, το ωράριο των καταστημάτων, όπως επίσης το θέμα της
διαχείρισης και των χρεώσεων που αφορούν το
Λιμάνι της Λεμεσού σε σχέση με την εξυπηρέτηση
που προσφέρεται.
Πολύ σοβαρό θέμα είναι η άνιση μεταχείριση και ο
αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εισαγωγέων, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των αρμόδιων
κρατικών υπηρεσιών να ελέγχουν ισότιμα όλους
τους εμπορευόμενους σε θέματα:
• υποχρεωτικής συμμετοχής σε συστήματα διαχείρισης και περισυλλογής αποβλήτων συσκευασιών.
• Ελληνικής Σήμανσης, για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός.
• ισονομίας στους τελωνειακούς ελέγχους και τις
εγκαταστάσεις όλων απαραιτήτως των εμπορευόμενων. Αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών, σε ότι αφορά τη διατήρηση – φύλαξη
των προϊόντων σε εγκεκριμένα υποστατικά και
τη μεταφορά των προϊόντων σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Πρόσθετα εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τους
Προμηθευτές και Λιανέμπορους όπως είναι:
• Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού όπως (οδηγοί
φορτηγών, φόρκλιφτ, merchandisers, αποθηκάριοι, pickers, χασάπηδες, φουρνάρηδες κ.α)
• Το θέμα του ΕΕΕ σαν αντικίνητρο για προσλήψεις προσωπικού
• Έκδοση αδειών εργασίας για άτομα από τρίτες
χώρες
• Αξιοποίηση Πολιτικών Προσφυγών/Αιτητών
Ασύλου και ένταξη τους στο Εργατικό Δυναμικό
• Εξετάσεις για ανάκτηση άδειας φορτηγού 2-3
φορές το χρόνο και επίσπευση διαδικασιών
• Αυξημένα μεταφορικά έξοδα και δυσκολίες στη
ναύλωση εμπορευματοκιβωτίων
• Αναμενόμενες ελλείψεις στα ράφια και αυξήσεις
τιμών
• Αυξήσεις στα καύσιμα και εταιρικό σχέδιο για
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Η έλλειψη προσωπικού, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι Κυπριακές επιχειρήσεις. Η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια, που σε πολλές περιπτώσεις οι
επιχειρήσεις αναγκάζονται να υπολειτουργούν.
Το ΚΕΒΕ έχοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά και
σε συνεργασία με τους Επαγγελματικούς του Συνδέσμους, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στα

αρμόδια υπουργεία, τονίζοντας ότι αν συνεχίσει
να υποτιμάται αυτό το θέμα, αρκετές θέσεις εργασίας θα παραμείνουν κενές, με επιπτώσεις τόσο για
τις εταιρείες και τους εργαζομένους, όσο και για
την οικονομία.
ΔΙΑΒΉΜΑΤΑ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ
ΕΙΔΏΝ ΓΙΑ ΠΆΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Το θέμα του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και η
επανέναρξη διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα από τα ελεγχόμενα σημεία διέλευσης, αλλά και
άλλα παράνομα σημεία διέλευσης, δυστυχώς έχει
επηρεάσει πολύ αρνητικά το νόμιμο εμπόριο φέρνοντας έξαρση στο παράνομο εμπόριο καπνικών
προϊόντων.
Για επίλυση του θέματος κατατέθηκαν προτάσεις
και εισηγήσεις προς το Τελωνείο και το Υπουργείο
Οικονομικών. Οι ποινές που σήμερα επιβάλλονται
σε όσους παρανομούν αποδεικνύονται ως μη αποτρεπτικές και αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι πολλοί οι οποίοι καταγγέλλονται και τους
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, παρανομούν
ξανά και συνεχίζουν να εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις. Θεωρείται απαραίτητη μια αλλαγή
στη νομοθεσία ώστε άτομα τα οποία εμπλέκονται
στο παράνομο εμπόριο καπνικών να υπόκεινται σε
πολύ αυστηρές ποινές, πέραν του χρηματικού προστίμου το οποίο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ψηλό.
Επίσης, η σωστή χρήση του εργαλείου του Track &
Trace θεωρείται ότι μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε, όπως στα σημεία
λιανικής που αποδεικνύεται ότι πωλούν παράνομα καπνικά προϊόντα να τους αφαιρείται ο κωδικός Τ&Τ ώστε να μην μπορούν να προμηθεύονται
με νόμιμα καπνικά προϊόντα. Αυτό θα επιφέρει
επιπρόσθετο οικονομικό κόστος σε όσους παρανομούν. Τα καπνικά προϊόντα είναι από τα πλέον
φορολογούμενα είδη και αποτελούν μεγάλη πηγή
εσόδων του κράτους. Τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται έντονα το φαινόμενο του παράνομου
εμπορίου καπνικών, το κράτος έχει απωλέσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΦΕΑ)
ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ
Η ΚΕΦΕΑ, ταυτιζόμενη με το όραμα και τις απόψεις
του ΚΕΒΕ αναφορικά με τον τομέα της Υγείας, υπο-
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ΕΜΠΟΡΙΟ

στηρίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου
συστήματος υγείας, το οποίο θα εγγυάται ίση και
γρήγορη πρόσβαση όλων των Κυπρίων σε καινοτόμα φάρμακα και ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Κυριότεροι στόχοι της ΚΕΦΕΑ είναι μεταξύ άλλων η
συνεχής διάθεση φαρμάκων στην κυπριακή αγορά,
η διασφάλιση γρήγορης πρόσβασης σε καινοτόμα
φάρμακα στην Κύπρο, η παροχή επιστημονικής
ενημέρωσης σε θέματα ασθενειών και θεραπευτικών αγωγών, με στόχο η λήψη αποφάσεων για
συνταγογραφούμενα φάρμακα να γίνεται με δεοντολογικά σωστό τρόπο, με επίκεντρο τον ασθενή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό επίπεδο
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο.
ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
Ο θεσμός της απονομής των Βραβείων Εξαγωγών
πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου και Βιομηχανίας και το ΚΕΒΕ. Η τελετή
για τη 39η απονομή των βραβείων που αφορούσε
το έτος 2019, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο τον Ιούλιο του 2021 και τα βραβεία απένειμε ο ΠτΔ.
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Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν κατά κατηγορία εί- Στιγμιότυπο από τα
Βραβεία Εξαγωγών για
ναι:
το 2019
A Βραβεία για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Το Βραβείο για μικρές βιομηχανικές μονάδες, με
προσωπικό κάτω των 50 ατόμων, απονεμήθηκε
στην εταιρεία KARNIC POWERBOATS LTD
2. To Βραβείο για βιομηχανικές μονάδες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, απονεμήθηκε στην
εταιρεία EPIPHANIOU SCRAP METALS LTD
B. Βραβείο για τις Υπηρεσίες
Απονεμήθηκε στην εταιρεία ISLAND OIL
HOLDINGS LTD
Στα φετινά βραβεία απονεμήθηκε, επίσης, ειδική
τιμητική διάκριση στο Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου, σε ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής
προσφοράς των παραγωγών χαλουμιού και των
προσπαθειών για καθιέρωση του παραδοσιακού
τυριού της χώρας ως του πλέον αναγνωρισμένου
κυπριακού προϊόντος παγκοσμίως. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας απένειμε την τιμητική διάκριση
στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τυροκόμων κ. Γιώργο Πέτρου, ενώ τιμητικές διακρίσεις έλαβαν όλοι οι
Κύπριοι εξαγωγείς χαλουμιού.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αναμφίβολα, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο
βαθμό από την πανδημία, αναγκάζοντάς το να αναβάλει σωρεία προγραμματισμένων δράσεών του,
οι οποίες απαιτούσαν φυσική παρουσία.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες
δραστηριότητες, κυρίως διαδικτυακές, με απώτερο
στόχο την προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. Αυτό επετεύχθη μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών Επιχειρηματικών Φόρουμ, τα οποία συνοδεύτηκαν από
επιχειρηματικές συναντήσεις προς όφελος των
κυπριακών επιχειρήσεων, με τη χρήση εξειδικευμένων πλατφόρμων.
Παράλληλα, μετεξελίχθηκε η λειτουργία των διμερών και περιφερειακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, πραγματοποιώντας διαδικτυακές συνεδρίες
και εκδηλώσεις, με απώτερο σκοπό την εμβάθυνση
των υφιστάμενων επιχειρηματικών σχέσεων με
διάφορες χώρες, καθώς και τη διάνοιξη νέων υποσχόμενων αγορών, ενώ δημιουργήθηκαν και καινούργιοι Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι.
Καταβάλλεται επίσης συνεχής προσπάθεια για
προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακής βάσης
επιχειρηματικής δραστηριότητας (Headquartering)
από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο), την Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την
Ασία και την Αφρική.
Στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΚΕΒΕ και της
στρατηγικής αξιοποίησης της οικονομικής διπλωματίας, το Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά σε
σχετική συμβουλευτική επιτροπή του Υπουργείου
Εξωτερικών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ
Το ΚΕΒΕ, προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα που
επέφερε η πανδημία, συνέχισε την έντονη προσπάθεια προώθησης της Κύπρου και των υπηρεσιών
που προσφέρει στο εξωτερικό. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργανώθηκαν διαδικτυακές Επιχειρηματικές Αποστολών και Φόρουμ, καθώς και «κατ’
ιδίαν» επιχειρηματικές συναντήσεις.
Πρωταρχικός στόχος ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου τρίτων χωρών για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός
προορισμός, καθώς και ως περιφερειακή βάση
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως μέρος της
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στρατηγικής που ακολουθήθηκε, επιλέγηκαν με
συγκεκριμένα κριτήρια υποσχόμενοι τομείς της
οικονομίας και έγινε στοχευμένη προώθησή τους
σε συγκεκριμένες αγορές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συντριπτική πλειοψηφία
των εν λόγω εκδηλώσεων συμμετείχαν ως ομιλητές
Υπουργοί της Κυβέρνησης.
Η κυριότερη διαδικτυακή Επιχειρηματική Αποστολή κατά την επισκόπηση περίοδο στόχευσε την
ινδική επιχειρηματική κοινότητα του Ηνωμένου
Βασιλείου. Στην εν λόγω εκδήλωση έλαβαν μέρος
πολύ αξιόλογες εταιρείες από τις δύο χώρες και
πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών συναντήσεων. Κύριος ομιλητής στο Φόρουμ
ήταν η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Νατάσα Πηλείδου.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και με τη βοήθεια
συμβουλευτικού οίκου παγκόσμιας εμβέλειας, εκπονήθηκε μελέτη για την ανάπτυξη της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του τμήματος όσον αφορά τις
Επιχειρηματικές Αποστολές της επόμενης τριετίας.
Στη μελέτη έγινε επιλογή χωρών προτεραιότητας,
καθώς και συγκεκριμένοι τομείς όπου η Κύπρος
έχει ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα
οποία δύναται να ενδιαφέρουν τις εν λόγω χώρες.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των
εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Κύ- Επιχειρηματικό Φόρουμ
πρου με διάφορες χώρες, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στη Βουλγαρία το 2020
στενά τις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές παρουσία του ΠτΔ

Ίδρυση του
Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου Σαουδικής Αραβίας

εξελίξεις και προχωρά έγκαιρα στην ίδρυση νέων
διακρατικών ή περιφερειακών Επιχειρηματικών
Συνδέσμων, πάντοτε με τη στενή συνεργασία των
αντίστοιχων Πρεσβειών.
Οι Σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση
τόσο σε επιχειρηματικά θέματα όπως διαλέξεις,
σεμινάρια, εκδηλώσεις δικτύωσης και Επιχειρηματικές Αποστολές αλλά και σε φιλανθρωπικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σήμερα λειτουργούν 41 Διακρατικοί και Περιφερειακοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι, στους οποίους
συμμετέχει μεγάλος αριθμός αξιόλογων κυπριακών αλλά και ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, καθιστώντας το ΚΕΒΕ ως
τον κατ’ εξοχήν οργανισμό του ιδιωτικού τομέα
που προωθεί συστηματικά τα θέματα της Οικονομικής Διπλωματίας. Κατά την επισκόπηση περίοδο,
δημιουργήθηκαν 3 νέοι Σύνδεσμοι:
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αυστραλίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιαπωνίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σαουδικής
Αραβίας
Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες των εν λόγων
Συνδέσμων, 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
Συνδέσμων, το ΚΕΒΕ διαθέτει σε μόνιμη βάση αριθμό στελεχών του, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και
υποδομές του, ενώ καλύπτει και σημαντικό μέρος
των εξόδων διοργάνωσης των διαφόρων εκδηλώσεων που διοργανώνουν.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στελέχη του
τμήματος, αξιοποιώντας την περίοδο της εξ’ αποστάσεως εργασίας, δημιούργησαν 35 νέες ιστοσελίδες για τους Επιχειρηματικούς Συνδέσμους.
Κύριος στόχος των αναβαθμισμένων ιστοσελίδων
είναι η παροχή ποιοτικότερης πληροφόρησης
προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην Κύπρο
και το εξωτερικό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες.
Οι 41 διμερείς και περιφερειακοί Επιχειρηματικοί
Σύνδεσμοι που λειτουργούν σήμερα υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αιγύπτου
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής
(AmCham Cyprus)
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αυστραλίας
• 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-Ιαπωνίας
• Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ / ΚΕΒΕ 2020 / 57

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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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
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρουμανίας
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρωσίας
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σαουδικής
Αραβίας
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
Κυπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το τμήμα Διεθνών Σχέσεων και οι διακρατικοί και περιφερειακοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι πραγματοποίησαν
σωρεία εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες δραστηριότητες
ήταν:
ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΏΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΩΝ ΚΎΠΡΟΥ–
ΕΛΛΆΔΑΣ–ΑΙΓΎΠΤΟΥ
Σε μια υβριδική εκδήλωση που μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, τα τρία
επιμελητήρια υπέγραψαν μνημόνιο τριμερούς συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των
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μελών τους, καθώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμούς οι Πρέσβεις
των ΗΠΑ σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, καθώς
και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και επικεφαλής
Διεθνών Υποθέσεων της μητρικής οργάνωσης των
Αμερικανικών Επιμελητηρίων.
Οι τρεις οργανισμοί θα συνεργαστούν, με συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών ευκαιριών και τη διοργάνωση
επιχειρηματικών αποστολών, στοχεύοντας στην
προώθηση των συμφερόντων των μελών τους.
ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ
ΚΎΠΡΟΥ-ΡΩΣΊΑΣ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρωσίας
διοργάνωσε διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «The
Future of Cyprus for Russian Business». Το εν λόγω
συνέδριο διοργανώνεται για έβδομη χρονιά.
Ειδικοί στους τομείς των υπηρεσιών από τις δύο
χώρες ανέλυσαν σε συζήτηση τύπου panel μια σωρεία θεμάτων, όπως πρόσφατες αλλαγές στα νομικά πλαίσια Κύπρου και Ρωσίας, το headquartering
και τα επενδυτικά ταμεία.
Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και επαγγελματιών από Ρωσία, Κύπρο, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΚΎΠΡΟΥ-ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βρετανίας
διοργάνωσε σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου και το ICAEW διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Redefining the Business Model; New
sustainable path for cooperation in a post Brexit
era».
Ειδικοί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο ανέλυσαν τις επιπτώσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν εξ’ αιτίας
του Brexit στον τραπεζικό τομέα και τα επενδυτικά
ταμεία.
Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και επαγγελματιών από την Κύπρο
και το Ηνωμένο Βασίλειο που δραστηριοποιούνται
στους εν λόγω τομείς.
ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ
ΚΎΠΡΟΥ-ΙΝΔΊΑΣ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας, σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας

Στιγμιότυπο από την
εκδήλωση υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας
των Aμερικανικών
Επιμελητηρίων Κύπρου - Ελλάδας Αιγύπτου

στην Κύπρο διοργάνωσαν διαδικτυακό συνέδριο
με τίτλο «India – Cyprus: Business Cooperation and
Investment Opportunities». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας και
της γεωργίας.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, καθώς και επιχειρηματίες από
τις δύο χώρες, που δραστηριοποιούνται στους
προαναφερθέντες τομείς.
Στο συνέδριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και επαγγελματιών από την Κύπρο και
την Ινδία, καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι από
τις δύο χώρες.
ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΚΎΠΡΟΥ-ΣΑΟΥΔΙΚΉΣ ΑΡΑΒΊΑΣ
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σαουδικής
Αραβίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Επενδύ-

σεων της Σαουδικής Αραβίας διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Unlocking Business
and Investment Opportunities in Saudi Arabia».
Από πλευράς Σαουδικής Αραβίας, έγιναν παρουσιάσεις αναφορικά με το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, σε μια περίοδο ραγδαίων μεταρρυθμίσεων στην χώρα. Από κυπριακής πλευράς, το
σεμινάριο χαιρέτισε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσα Πηλείδου.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της
κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας αναφορικά με την αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Μετά το
πέρας των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις για πιο συγκεκριμένα θέματα που ήθελαν περαιτέρω ενημέρωση.
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Τα εργασιακά θέματα και οι εξελίξεις που διαμορφώθηκαν στο εργασιακό περιβάλλον απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έτυχαν της ιδιαίτερης προσοχής
του κατά την περίοδο της πανδημίας. Η πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία
επηρέασε άμεσα τον τομέα της απασχόλησης και
κατ΄επέκταση τη βιωσιμότητα των Κυπριακών
Επιχειρήσεων.
Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ ως η μεγαλύτερη
επιχειρηματική οργάνωση του τόπου, συμμετείχε
ενεργά στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε Τριμερή Σώματα και Επιτροπές 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 αποτελεί
την κινητήρια δύναμη για σταθερή και βιώσιμη
ανάπτυξη.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των διαφόρων σχεδίων στήριξης των επιχειρήσεων, η αποτελεσματικότητα των οποίων είναι αδιαμφησβήτητη στην
διάσωση αρκετών επιχειρήσεων και κατ΄επέκταση χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα
το ΚΕΒΕ συνέβαλε μέσω των εισηγήσεων του στην
εξαγγελία των πιο κάτω σχεδίων:
• Μέτρα Στήριξης των Επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού
• Σχέδια Επιδότησης των εργαζομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας
• Σχέδια Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων
• Σχέδια για εφαρμογή της Τηλεργασίας όπου
ήταν εφικτό
• Σχέδιο Εργάνη
Το προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ παρείχε καθημερινά απαντήσεις και
διευκρινήσεις στις επιχειρήσεις μέλη του, για τη
σωστή αξιοποίηση και εφαρμογή των Σχεδίων.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και
παραδείγματα για τη σωστή συμπλήρωση των
σχετικών εντύπων παραχώρησης του ανεργιακού
επιδόματος.
Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ θα συμμετάσχει πολύ ενεργά
στις συζητήσεις που θα αρχίσουν για μια σειρά
πολύ σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις όπως:
• Εκσυγχρονισμός Στρατηγικής Απασχόλησης
Ξένων Εργατών,

•
•
•
•

Εθνικός Κατώτατος Μισθός,
Εκσυγχρονισμός του Συνταξιοδοτικού
Ο περί Δημόσιας Απασχόλησης Νόμος
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΎ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Το Θέμα της επάρκειας και της βιωσιμότητας των
σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα
προβλήματα που απασχολεί τις περισσότερες
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει τη θέση ότι η εφαρμογή ενός βιώσιμου
συνταξιοδοτικού συστήματος που να διασφαλίζει
επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις στους πολίτες
κάθε χώρας, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
Προς το σκοπό το ΚΕΒΕ κατέθεσε τις εισηγήσεις
του που αναφέρουν ότι εφόσον ο πρώτος πυλώνας που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν μπορεί από μόνος του να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, θα πρέπει να αναπτυχθούν
πάνω σε εθελοντική βάση ο δεύτερος και τρίτος
πυλώνας που είναι τα Ταμεία Προνοίας και τα Ιδιωτικά Συστήματα Ασφάλισης.
ΑΤΑ
Κατά την υπό αναφορά περίοδο και μέσα από τη
διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου το
ΚΕΒΕ υπέγραψε την συμφωνία με τις ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΔΕΟΚ στην παρουσία του Υπουργείου Εργασίας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα
με την οποία παρατείνεται και για το 2021 η μεταβατική συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Το ΚΕΒΕ έχει επανειλημμένα διαφωνήσει με τον
καθορισμό Εθνικού Κατώτατου Μισθού για όλα τα
επαγγέλματα καθότι μια τέτοια απόφαση θα δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις
και στη οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ έχει την άποψη ότι κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της
ανεργίας ως αποτέλεσμα αύξησης του κόστους εργασίας, εφόσον πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να απορροφήσουν ένα ενδεχόμενο αυξημένο κόστος και θα προχωρούσαν σε μειώσεις του
αριθμού των εργαζομένων τους. Επιπρόσθετα θα
έχει και ως συνέπεια την υποβολή αλυσιδωτών
αιτημάτων για αυξήσεις από το υφιστάμενο προσωπικό που ήδη απασχολείται στις επιχειρήσεις
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
όπως επίσης την καθυστέρηση της εισόδου των
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.
Η εισαγωγή ενιαίου κατώτατου μισθού θα μπορούσε επιπλέον να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού αφού το επιπλέον κόστος από την αύξηση του κόστους εργασίας θα μετακυλιστεί στις
τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών.
Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η νομοθετική ρύθμιση του κατώτατου μισθού πρέπει να περιοριστεί σε ότι ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή προστασία των ευάλωτων τάξεων.
Ως εκ τούτου, άποψη του ΚΕΒΕ παραμένει ότι τόσο
για την ένταξη νέων ευάλωτων 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 στο εκάστοτε διάταγμα του Υπουργείου και
ταυτόχρονα να προβαίνει στην εξακρίβωση του
ύψους για τη διάρθρωση των μισθών και ημερομισθίων, τόσο για τα επαγγέλματα που καλύπτει
ήδη το διάταγμα, όσο και για τα νέα επαγγέλματα
που θα ενταχθούν σε αυτό.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΎΘΜΙΣΗ ΑΠΕΡΓΙΏΝ
ΣΕ ΟΥΣΙΏΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συνέχισε να απασχολεί το ΚΕΒΕ ήταν αυτό της νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Το
ΚΕΒΕ σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων στη
διεκδίκηση των αιτημάτων τους, αλλά σταθερά
υποστηρίζει ότι οι επανειλημμένες αυθαίρετες
απεργίες μικρών ομάδων εργαζομένων που υποστηρίζουν τα στενά συμφέροντα τους στα εργασιακά θέματα σε ευαίσθητους και ουσιώδεις τομείς της οικονομίας του τόπου, (Λιμάνια, Παιδεία,
Νοσοκομεία κ.λ.π.) κατά παράβαση του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων και των σχετικών συμφωνιών, υπομονεύουν όχι μόνο τις προσπάθειες για
ανάπτυξη της οικονομίας αλλά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Προκαλούν δε τεράστιες ζημιές στην οικονομία και επηρεάζουν σοβαρά τους
πολίτες και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Προς
τον σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ με αφορμή και πάλι την
πρόσφατη αυθαίρετη και ζημιογόνα απεργία των
Λιμενεργατών στο Λιμάνι Λεμεσού έθεσε έντονα
το θέμα για ψήφιση σε νόμο της συμφωνίας για
τη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών σε Ουσιώδεις
Υπηρεσίες την οποία υπέγραψαν στις 16/2/2004
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ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ. Την εν λόγω συμφωνία προσυπέγραψαν επίσης, το Υπουργείο Εργασίας και η
ΔΕΟΚ.
Αυτή η «συμφωνία κυρίων» ουδέποτε τηρήθηκε
από τις Συντεχνίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας για περιφρούρηση της οικονομικής ανάπτυξης
και ομαλής ζωής των πολιτών της χώρας.
Αν οι Συντεχνίες τηρούσαν την υπογραφή τους
στη Συμφωνία αυτή, τότε οι απεργίες αυτές θα
αποφεύγοντο.
Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο που η οικονομία
προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, όπου αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
βιώνουν ακόμα τις συνέπειες της προηγούμενης
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 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 ζήτημα.
ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ
Το σοβαρό θέμα της ανανέωσης των Συλλογικών
Συμβάσεων απασχόλησε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ γι’ αυτό και έδωσε ιδιαίτερη
σημασία, συμμετέχοντας ενεργά και αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους κλάδους σε πλήρη συνεργασία
με τον ΠΑΣΥΞΕ και τους Συνδέσμους του Ετοίμου
Σκυροδέματος, της Βιομηχανίας Ανακύκλωσης,
των Ναυτικών Πρακτόρων, του κλάδου της Γεωργοκτηνοτροφίας και άλλων μεμονωμένων επιχειρήσεων.
ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΑΔΕΙΏΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΎΣ
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από το ΚΕΒΕ και στην
ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών παραχώρησης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς, εκεί όπου
αποδεδειγμένα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή είναι μια
αναγκαιότητα τόσο για την ομαλή λειτουργία των
επιχειρήσεων όσο και για τη διασφάλιση της ανοδικής πορείας της οικονομίας, καθότι έχει αρχίσει

Συνεδρία Εργατικού
Συμβουλευτικού
Σώματος με την
Υπουργό Εργασίας κα.
Ζέτα Αιμιλιανίδου

να παρατηρείται σε κάποιους τομείς (ξενοδοχεία,
αρτοποιεία, γεωργία, κτηνοτροφία) και σε κάποια
επαγγέλματα (εργάτες παραγωγής, εργάτες νυκτερινής βάρδιας, βοηθοί κουζίνας) ανάγκη εργοδότησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες λόγω έλλειψης κοινοτικών, αλλά και της απροθυμίας των
Κυπρίων να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα.
Το ΚΕΒΕ κατέθεσε από κοινού με την ΟΕΒ εμπεριστατωμένο έγγραφο το οποίο περιέχει εισηγήσεις
για απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμό των κριτηρίων για την παραχώρηση αδειών
εργασίας σε αλλοδαπούς.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΕΊΩΣΗ 12% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ
Η επιβολή της αναλογικής μείωσης του 12% σε
όποιον επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί στο 63ο έτος
της ηλικίας του είχε συμφωνηθεί το 2012 κατόπιν
απόφασης της Τρόικας και έγινε αποδεκτή από
τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση αναλογιστικής μελέτης. Το ΚΕΒΕ διαφώνησε με τη θέση
για κατάργηση της αναλογικής μείωσης καθότι η
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η υπογεννητικότητα δεν επιτρέπουν τη μείωση της συντάξιμης
ηλικίας. Επίσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επηρεαστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α.
καθότι το ετήσιο κόστος από τυχόν κατάργηση
της εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των €100
εκ. Το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε όπως όλο το θέμα συζητηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.
ΘΈΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ
Τα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους
εργασίας απασχόλησαν έντονα το ΚΕΒΕ και αυτή

την περίοδο, καθότι συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων
στους χώρους εργασίας, όσο και στην αύξηση της
παραγωγικότητας. Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ
κατά την υπό αναφορά περίοδο 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 εποικοδομητικά 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 εξετάστηκαν
αρκετά θέματα εργασιακού περιεχομένου.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε διεθνές
επίπεδο στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας και στις Επιτροπές της Ε.Ε. στις οποίες
είναι μέλος. Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του για συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση
των Μελών του έχει εκδώσει σωρεία εγκυκλίων
για όλα τα θέματα εργασιακού περιεχομένου.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Γενικός Γραμματέας και ο Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων συμμετείχαν σε πάρα πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές όπου συζητούντο
θέματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων
αναλύοντας τις θέσεις του ΚΕΒΕ στα θέματα αυτά.
Τέλος το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος
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 εργοδοτικού κόσμου της Κύπρου.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στις εργασίες του
οποίου το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά ήταν τα ακόλουθα:
• Ο Περί Δημόσιας Απασχόλησης νόμος
• Εκσυγχρονισμός Συνταξιοδοτικού Συστήματος
• Εθνικός Κατώτατος Μισθός
• Εκσυγχρονισμός Στρατηγικής Απασχόλησης
Ξένων Εργατών
• Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
• Εργάνη
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Σχέδια Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων
Σχέδια Επιδότησης COVID
Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων
Αυξημένη συμμετοχή στο Δ.Σ. της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (αίτημα ΚΕΒΕ)
Συμμετοχή στο Δ.Σ. της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (αίτημα ΠΟΒΕΚ)
Νομοσχέδιο για έγγραφές ανέργων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Αλλαγές στο Νόμο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
πιστώσεις, λόγω των Σχεδίων για επιδόματα
COVID
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες
Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 202Χ
Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για την περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων
σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Έναρξη πληρωμής ανεργιακού επιδόματος στις
περιπτώσεις τερματισμού απασχόλησης όταν
ο εργοδότης επικαλείται ότι η διακοπή της
απασχόλησης οφείλεται σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Τροποποιητικούς Κανονισμούς
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας
Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων
Απασχόληση αλλοδαπών στην τουριστική βιομηχανία
Οι περί ελέγχου της ατμόσφαιρας και επικίνδυνων ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή
Απασχόλησης η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση της αγοράς εργασίας, την ανασκόπηση
της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες και εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για την
απασχόληση Κυπρίων, την παράνομη/αδήλωτη
εργασία, τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων
για αντιμετώπιση της ανεργίας και το θεσμό της
Κοινωνικής Οικονομίας.
Σημαντικός ήταν επίσης ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην
ετοιμασία των Σχεδίων που προκηρύχθηκαν από
το Υπουργείο Εργασίας και την Αρχή Ανάπτυξης
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Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για στήριξη της
απασχόλησης και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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 Εργασία
• 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 σύνταξης που δεν υπέβαλαν αίτηση
• Ανεργιακό επίδομα σε δικαιούχους θεσμοθετημένης σύνταξης που δεν υπέβαλαν αίτηση για
να λάβουν σύνταξη
• Σύνταξη επιζώντος για τους άντρες χήρους
• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
• Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού
Παροχών Ανεργίας του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κατά το 2019
• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο σχετικά με την
τροποποίηση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης 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
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών ασχολήθηκε με τις οικο-

νομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το 2020, τον προϋπολογισμό του Ταμείου
για τα έτη 2020-2021, τη λειτουργία του Σχεδίου
Επιχορήγησης Αδειών για το 2020 και για το 2021
όπως επίσης και την οικονομική βιωσιμότητα του
ταμείου. Λόγω της οικονομικής κατάστασης του
Ταμείου, η θέση που εξέφρασε το ΚΕΒΕ είναι όπως
δίνεται προτεραιότητα στην πληρωμή των αδειών
των εργοδοτουμένων και το Σχέδιο να λειτουργήσει 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 απόδοσης του επιτοκίου καταθέσεων.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου Πλεονάζοντος 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 2020.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες
του τα θέματα 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:
• Ενέργειες που θα αναληφθούν από τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο της εκστρατείας
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για την τριετία
2020-2022 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς χώροι
– Μειώστε την Καταπόνηση».
• Προκαταρτικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021
• Δράσεις ΤΕΕ για διαχείριση της πανδημίας κατά
το Α’ Εξάμηνο του 2021
• Νέα νομοθετήματα (Τροποποίηση Βασικού Νόμου, Κανονισμοί Διαχείρισης)
• Προστασία και Δικαιώματα Αντιπροσώπων
Ασφάλειας
• Σχέδιο Δράσης υλοποίησης της Στρατηγικής
Ασφάλειας και Υγείας 2013 -2020

• Νέα στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027
• Εκπαίδευση Εργαζομένων
• Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Δημόσιες Συμβάσεις
• Επιτροπές Ασφάλειας (Ε.Α)
• Προώθηση της Προστασίας της Υγείας των Εργοδοτουμένων και επικαιροποίηση του Καταλόγου των Επαγγελματικών Ασθενειών
• Κώδικας Θερμικής Καταπόνησης των εργαζομένων
• Υποβοήθηση Μικρών Επιχειρήσεων για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπό
εξέταση περίοδο ήταν η ετήσια έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 2020, το
Στρατηγικό Σχέδιο ΑνΑΔ 2021-2023 και 2022-2024,
η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και
εξόδων και ο καθορισμός των στόχων της Αρχής
το νέο αναθεωρημένο θεματολόγιο για τα σχέδια
της ΑνΑΔ για την περίοδο 2021-2022, οι οδηγίες
για την πανδημία COVID -19, τα θέματα προσωπικού της ΑνΑΔ περιλαμβανομένων της πλήρωσης
κενών θέσεων, τις αποσπάσεις προσωπικού, της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του ταμείου ευημερίας των υπαλλήλων και της πρόσληψης
νέου Γενικού Διευθυντή.
Επίσης το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της
ΑνΑΔ, ο καταρτισμός έκθεσης κινδύνων, τα ειδικά σχέδια της ΑνΑΔ όπως το σχέδιο κατάρτισης
μακροχρόνια ανέργων, το σχέδιο στελέχωσης
επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης
ανέργων σε οργανισμούς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το σχέδιο κατάρτισης εργοδοτουμένων σε ορισμένους οικονομικούς τομείς που επηρεάστηκαν από την πανδημία
και τα προγράμματα εκμάθησης της Ρωσικής και
Γερμανικής γλώσσας.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τον εκσυγχρονισμό της διάρθρωσης της
ΑνΑΔ και των σχεδίων υπηρεσίας, τα προγράμματα που θα κληθεί να εφαρμόσει η ΑνΑΔ στα πλαί-
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
σια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας και που αφορούν
κατά κύριο λόγο τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
της Αρχής, την αγορά υπηρεσιών νομικών συμβούλων και τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης.
Ειδική μνεία γίνεται στα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των προγραμμάτων
συγκεκριμένου παρόχου, επί των οποίων το ΚΕΒΕ
υπέβαλε επανειλημμένως συγκεκριμένες θέσεις
και εισηγήσεις. Ο ρόλος του εκπροσώπου του
ΚΕΒΕ στο θέμα αυτό υπήρξε καταλυτικός και συνέβαλε αποφασιστικά στη διασφάλιση της διαφάνειας και του ορθού χειρισμού του όλου θέματος
πάντα στα πλαίσια της τήρησης της Αρχής της
Νομιμότητας.
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η Κυπριακή Οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια
λειτουργούσε με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης
με αποτέλεσμα να επικρατούν στην αγορά εργασίας συνθήκες έλλειψης εργατικού δυναμικού σε
αρκετά επαγγέλματα σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σ΄αυτούς της
ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας.
(καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, τραπεζοκόμοι, καμαριέρες κ.λ.π).
Οξεία έλλειψη εργατικού δυναμικού παρατηρείται σε επαγγέλματα χαμηλής ποιότητας εργασίας
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 δικαιωμάτων ή αρνούνται να μετακινηθούν από μια
επαρχία σε άλλη που υπάρχει ζήτηση.
Με αυτό ως δεδομένο το ΚΕΒΕ τόνισε ότι προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη των
αναγκών των επιχειρήσεων σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει αναπόφευκτα να
συνεχιστεί η πολιτική για παραχώρηση 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 πραγματικές ανάγκες
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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.
Άλλα μέτρα που εισηγήθηκε το ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η εντατικοποίηση
των ενεργειών για ένταξη φοιτητών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, αυστηρότερη παρακολούθηση των δικαιούχων ΕΕΕ και επαναπροκήρυξη / επανασχεδιασμός των σχεδίων στήριξης της
απασχόλησης της ΑνΑΔ.
Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την έκδοση των διαταγμάτων
της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απασχόληση ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου καθότι αυτά
θα απαλύνουν το πρόβλημα. Παράλληλα μετά
από εισήγηση του ΚΕΒΕ το διάταγμα επεκτάθηκε
και καλύπτει την εργοδότηση ξένων φοιτητών στα
επαγγέλματα των βοηθών κουζίνας και καθαριστών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικών διάλογο που θα αρχίσει για τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένων
Εργατών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 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 προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση.
Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Επιτροπή ασχολήθηκε με διάφορα θέματα ισότητας κυριότερα
των οποίων ήταν η συμφιλίωση οικογένειας και
εργασίας, η προώθηση κώδικα πρόληψης και
αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης
στον εργασιακό χώρο, πρόγραμμα δράσης για το
2020, 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 σεμινάρια 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 Γυναικών Επιχειρηματιών
Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) η οποία είναι συνδεδεμένη μαζί του συνεχίζουν τις κοινές προσπάθειές
τους για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
επιχειρηματικού κόσμου με στόχο της προαγωγή
της Ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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 Πρακτικής είναι να βοηθήσει
τον κάθε εργοδότη και τον κάθε αυτοεργοδοτούμενο 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 Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει
προειδοποιητική ανακοίνωση όταν ενδέχεται να
επικρατήσουν συνθήκες πολύ έντονου καύσωνα.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα υποχρεούνται να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από το θερμικό φόρτο, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης /
διακοπής εργασίας.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο εθνικός φορέας,
στον οποίο συμμετέχει ενεργά το ΚΕΒΕ, συζήτησε τα θέματα της παρακολούθησης και υλοποί-

ησης Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής 2019 – 2020, των έργων και πολιτικών
που έχουν ενταχθεί ή και προωθούνται μέσω του
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς
και το Νέο Σχέδιο Δράσης Δημοσιογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής. Κύριος σκοπός του Φορέα είναι η παρακολούθηση και καταγραφή των
δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο και η κατάθεση εισηγήσεων και προτάσεων με στόχο τον
καθορισμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για
τη δημογραφική ανάπτυξη και τις πολιτικές που
αφορούν την οικογένεια οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται με βάση τα ευρήματα διεξαγόμενων
ερευνών και διαγνωσμένων αναγκών.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Το ΚΕΒΕ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία το πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των Υπευθύνων
Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι 5 εβδομάδες.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη, με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς
του 2002, ως αρμόδιοι να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για
σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας στον
ίδιο για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών
και προστατευτικών μέτρων.
Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του
2002 ο εργοδότης πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους, για να ασχολούνται
με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης
των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού,
της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασής του με
σκοπό την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας σ’
αυτόν για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.
Οι εργοδοτούμενοι που έχουν ορισθεί, πρέπει
να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες,
να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και να είναι
αρκετοί σε αριθμό ούτως ώστε να μπορούν να
αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και
πρόληψης.
Το ΚΕΒΕ, αντιλαμβανόμενο την τεράστια σημασία
που πρέπει να αποδίδουν οι επιχειρήσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, διοργάνωσε δύο ακόμη σεμινάρια. Το πρώτο αφορούσε
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διαχείριση
και εκτίμηση του κινδύνου στην εργασία και το
δεύτερο στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και επικίνδυνων
συμβάντων.
Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου ήταν 14 ώρες.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Τοπικά
Επιμελητήρια το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν
πέραν των 1000 ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτερα στελέχη
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επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην
εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων
γύρω από πολύ σημαντικά θέματα της εργατικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»
Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ευρώπης στην Κύπρο
διοργάνωσε ολοήμερη εκδήλωση για συζήτηση
του θέματος της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε με τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή,
Γενικό Γραμματέα, και κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων οι οποίοι Σεμινάριο Εργατική
συμμετείχαν στις συζητήσεις και απάντησαν σε Νομοθεσία στις
αρκετές ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Επιχειρήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ συνάντηση του ΚΕΒΕ με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ο οποίος εξήγησε
ότι ο νέος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην επίβλεψη της εφαρμογής των κανονισμών και οδηγιών στην Ε.Ε. που έχουν σχέση με
την κινητικότητα των εργοδοτουμένων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνάντηση εκ μέρους του ΚΕΒΕ συμμετείχαν
οι κ.κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, Πρόεδρος,
Μάνθος Μαυρομμάτης, Επίτιμος Πρόεδρος, Μάριος Τσιακκής, Γενικός Γραμματέας, και Αιμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΔΗΛΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ»
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε συζήτηση που έγινε στο
Υπουργείο Οικονομικών με θέμα την αδήλωτη εργασία.
Το ΚΕΒΕ έχει επανειλημμένα ταχθεί εναντίον της
παράνομης και αδήλωτης εργασίας και κατ’ επέκταση οποιασδήποτε πρακτικής που αφορά τη μη
σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Το
ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η περαιτέρω ενίσχυση των
μηχανισμών παρακολούθησης και συστηματικής
εποπτείας είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για Κύπριους ανέργους.
Η αδήλωτη εργασία αφενός πλήττει τα έσοδα
του δημόσιου τομέα και του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και αφ’ ετέρου δημιουργεί αθέμιτο
ανταγωνισμό εις βάρος των νομοταγών επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν πλήρως τις εργασιακές νομοθεσίες καταβάλλοντας προς τούτο αυξημένο κόστος έναντι αυτών που παρανομούν.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 109Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΚΕΒΕ, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε Διαδικτυακά στη 109η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης
Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
(Ιούνιος 2021) ως μέλος της εργοδοτικής αντιπρο-

σωπείας, που πραγματοποιείται στη Γενεύη.
Στη Συνδιάσκεψη, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από
τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή, Γενικό Γραμματέα και
Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια της Συνόδου, ήταν:
• Έκθεση του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας (ILO) με θέμα «Εργασία στο
καιρό του COVID»
• Ανισότητες στον κόσμο της εργασίας
• Δεξιότητες και δια βίου μάθηση
• Συζήτηση γύρω από το στρατηγικό στόχο της
κοινωνικής προστασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Το προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων πέραν από την εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ και των μελών του σε όλα
τα τριμερή Σώματα και επιτροπές (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 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
• Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση
προβλημάτων προσωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους χώρους εργασίας.
• Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον
τερματισμό απασχόλησης, την κοινωνική
ασφάλιση, την Ασφάλεια και Υγεία, το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το φάσμα της
εργατικής νομοθεσίας.
• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα.
• Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη διεκδίκηση και εξασφάλιση αδειών εισαγωγής ξένων
εργατών.
Επιπρόσθετα το προσωπικό του Τμήματος συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
καθώς και σε διάφορες ημερίδες όπου συζητούντο εργασιακά θέματα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το 2020 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 52 προγράμματα σ’ όλες τις πόλεις
της Κύπρου. Στενός συνεργάτης του Επιμελητηρίου στη διοργάνωση των προγραμμάτων είναι η
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου,
τα τοπικά Επιμελητήρια και άλλοι φορείς, όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
• «Οργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή» (1
Λευκωσία, 2 online)
• «Κατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού»
(online)
• «Σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού:
All About HR»
(1 Λευκωσία, 1 Λεμεσό)
• «Επιμέτρηση και Βελτίωση της Παραγωγικότητας σε Αποθήκες Επιχειρήσεων»
(1 Λευκωσία)
• «Νέοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι & η Συμβατική
Πρακτική τους – New Incoterms»
(2 Λευκωσία, 2 Λεμεσό)
• «Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών-3600
Customer Service» (2 Λευκωσία)
• «Επεξήγηση Βασικών Κανόνων που Πηγάζουν
από τα πιο Σημαντικά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)» (2 Λευκωσία)
• «Πρακτική Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – Προχωρημένο
Επίπεδο» (1 Λευκωσία)
• «Export Sales, Foreign Market Prioritization
& Penetration for the Cyprus Wine & Winery
Sector» (1 Λεμεσός)
• «Νέοι Τρόποι Εργασίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Η Μετά COVID-19 Εποχή» (1
Λευκωσία)
• «Πιστωτικός Έλεγχος – Αξιολόγηση Πελατολογίου» (1 Λευκωσία)
• «Turn Around and Financial Crisis Management»
(online)
• «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού» (2 online)
• «Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείου: Η Άριστη Επαγγελματίας Γραμματέας»
(2 Λευκωσία)

• «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις » (3 Λευκωσία, 2 Λεμεσός)
• «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στη Διαχείριση και Εκτίμηση
του Κινδύνου στην Εργασία» (1 Λευκωσία)
• «Αποθήκευση και Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών: Νομοθεσία και Πρακτικές Συμμόρφωσης»
(1 Λευκωσία)
• «Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας και Υγείας
στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ)»
(2 Λευκωσία)
• «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχειρήσεις»
(1 Λευκωσία, 1 Λεμεσό)
• «Εργατική Νομοθεσία και Εφαρμογή της στις
Επιχειρήσεις»
(4 Λευκωσία, 2 Λεμεσός, 1 Λάρνακα)
• «Εισαγωγή στην Εργατική Νομοθεσία» (1 Λευκωσία, 1 Λεμεσός, 1 Λάρνακα)
• «Επιχειρήσεις και Εργασιακή Νομοθεσία» (1 Λεμεσός)
• «Enterprise Digital Transformation in Cyprus
Using Project Management Techniques » (1 Λευκωσία, 1 online)
• «Εργαλειοθήκη για το Σχεδιασμό της Διαδοχής
στην Οικογενειακή Επιχείρηση»
• (online)
• «Brand Experience Management -An Innovative
Approach to Keep Your Customer Strategy
on Track and Your Organization Focused on
Sustainable Growth» (1 Λευκωσία)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συνεχίστηκε και διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο
η συνεργασία που έχει συνάψει το ΚΕΒΕ με τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS - Cyprus
Computer Society) που αποτελεί τον ανεξάρτητο,

Σεμινάριο Οργάνωση
Γραφείου στην
ψηφιακή εποχή
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στιγμιότυπο από
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

μη κερδοσκοπικό οργανισμό των Επαγγελματιών
Πληροφορικής της Κύπρου για την προώθηση του
ECDL (European Computer Driving Licence) ανάμεσα στις κυπριακές επιχειρήσεις.
Το ECDL λειτουργεί σε 148 χώρες και προσφέρεται σε 41 γλώσσες συμβάλλοντας έμπρακτα στην
απρόσκοπτη διακίνηση του προσωπικού από
χώρα σε χώρα με διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα. Αναγνωρίζεται από κυβερνήσεις και διεθνείς
οργανισμούς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως το κατ’ εξοχήν αξιόπιστο εργαλείο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων διεθνώς.
Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL καλύπτουν
κάθε επίπεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τις παιδικές
ηλικίες σε εισαγωγικό επίπεδο έως και τους επαγγελματίες σε εξειδικευμένο επίπεδο. Το σύγχρονο
αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα του ECDL
Κύπρου είναι αντικειμενικό και δίκαιο προς τους
υποψηφίους ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με
τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία
για παροχή ίσων ευκαιριών επιτυχίας στις εξετάσεις σε άτομα με ειδικές 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
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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 κατάρτιση του προσωπικού τους, από την
άλλη.
Όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις επικροτούν 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 προσωπικού
αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος 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 Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την «εισαγωγή πιστοποίησης ECDL σε εθελούσια βάση
σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η εξέταση ECDL προσφέρεται δωρεάν στους μαθητές γυμνασίων και καλύπτει τέσσερις ενότητες
(Wordprocessing, Spreadsheets, Presentations,
Databases).
Το KEBE και το CCS συμμετείχαν με περίπτερο
στην εκπαιδευτική έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2020» που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εν καιρώ πανδημίας το

νίας. Παρέχει επίσης πληροφόρηση στους επισκέπτες για τις

ΚΕΒΕ απέδειξε εμπράκτως

δραστηριότητες του Επιμελητηρίου περιλαμβανομένων των

την αμεσότητα του στην πα-

επιμορφωτικών προγραμμάτων, αποστολών και εκθέσεων στην

ροχή έγκαιρης και έγκυρης

Κύπρο και το εξωτερικό, ενημέρωση για νομοσχέδια και θέματα

πληροφόρησης, τόσο στον

που επηρεάζουν κάθε επιχειρηματία, άμεση ενημέρωση για τα

επιχειρηματικό κόσμο αλλά

οικονομικά δρώμενα του τόπου, πληροφορίες για τα Ευρωπαϊ-

και στο ευρύτερο κοινωνικό

κά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ.

σύνολο της Κύπρου. Συμ-

Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα ενημέρωσης σχετικά με

βαδίζοντας με τη ραγδαία

το COVID-19, όπου αναρτώνται άμεσα διατάγματα, οδηγίες και

τεχνολογική εξέλιξη, το σύστημα παροχής πληροφοριών του

αναφορές της Κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις και τους πολί-

ΚΕΒΕ ανανεώνεται και εμπλουτίζεται σε συνεχή και συστημα-

τες ενώ επίσης υπάρχει σύνδεση με τις επίσημες ανακοινώσεις.

τική βάση, στηρίζοντας έτσι την επιτυχημένη επιχειρηματική
δραστηριότητα, ειδικά στις περιόδους οικονομικής κρίσης που

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ΚΥΠΡΟΥ

διερχόμαστε. Η πληροφόρηση που παρέχει το ΚΕΒΕ ποικίλλει,

Tο Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιχειρηματική πληρο-

είναι μέλος του Enterprise Europe Network Κύπρου, το οποίο

φόρηση προς τα μέλη του, και ειδικότερα στην τράπεζα πλη-

αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου

ροφοριών του Επιμελητηρίου, στο δίκτυο Enterprise Europe

“Enterprise Europe Network” (http://een.ec.europa.eu/) που δη-

Network που παρέχει πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση σε

μιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 με στόχο

θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα ευρωπαϊκά έργα

να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και καινοτο-

στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ. Η διοργάνωση σεμιναρίων και

μία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Εταίροι του ΚΕΒΕ

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια άλλη μορφή πληρο-

στο εθνικό σημείο επαφής είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

φόρησης, για την οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά σε άλλο

και το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) που έχει το ρόλο

μέρος της παρούσας έκθεσης.

του συντονιστή.
Το Δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δωρεάν υποστη-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΕΒΕ

ρικτικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, καθοδήγηση και δι-

Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες

κτύωση των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως one-stop-shop.

από 6,000 καταχωρήσεις και είναι μοναδική στο είδος της πηγή

Αναλυτικότερα:

πληροφόρησης με στοιχεία των Κυπριακών επιχειρήσεων που

• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και αναζήτη-

αφορούν τους τομείς δραστηριοτήτων τους ως επίσης και στοι-

ση αξιόπιστων επιχειρηματικών συνεργατών στο εξωτερικό

χεία επικοινωνίας. Η τράπεζα πληροφοριών με τα στοιχεία των

• Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και εκδηλώσε-

μελών είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ (www.

ων διεθνούς δικτύωσης στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων του

ccci.org.cy). Η πληροφόρηση που παρέχεται τόσο σε Κύπριους

εξωτερικού

όσο και ξένους επιχειρηματίες, στόχο έχει την προώθηση και
διευκόλυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης, λόγω
της ευελιξίας του συστήματος πληροφόρησης του Επιμελητηρίου, γίνεται εφικτή η εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό όσο
και το εξωτερικό, ενδιαφερόντων συνεργασίας για την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών των Κυπριακών επιχειρήσεων
με ξένες επιχειρήσεις.

• Δημιουργία και προώθηση προφίλ Κυπριακών εταιρειών με
σκοπό την προώθησή τους στο εξωτερικό
• Ενημέρωση και καθοδήγηση για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
• Πληροφόρηση για νέες πολιτικές, κανονισμούς και πρότυπα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
• Υποστήριξη για επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΒΕ
Η νέα αναβαθμισμένη και επικαιροποιημένη ιστοσελίδα του
ΚΕΒΕ παρέχει πλήρη πληροφόρηση στους εκατοντάδες επι-

καινοτομίας
• Ενημέρωση και καθοδήγηση για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

σκέπτες της από την Κύπρο και το εξωτερικό, σχετικά με τις

• Προώθηση Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕ σχετικά με προ-

υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Περιέχει

τάσεις για νέες πολιτικές και νομοθεσίες και συλλογή πληρο-

ενημερωμένο κατάλογο των μελών του με πληροφόρηση όσον

φοριών από τοπικές επιχειρήσεις με σκοπό την ανατροφο-

αφορά τον τομέα εργασιών τους και πλήρη στοιχεία επικοινω-

δότηση της ΕΕ
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• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών
ημερίδων

τόσο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής
κοινότητας όσο και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Το ΚΕΒΕ έχει

Το Δίκτυο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

συγκεντρώσει τις σημαντικότερες ηλεκτρονικές πηγές με σκοπό

(Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος για την ανταγωνιστικό-

την εξυπηρέτηση των Κυπριακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

τητα των επιχειρήσεων και των ΜμΕ 2014-2020 (COSME) και θα
συνεχίσει να συγχρηματοδοτείται για την επόμενη προγραμμα-

TED

τική περίοδο 2021 – 2027. Είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο υποστή-

Ο διαδικτυακός τόπος TED θεωρείται το συμπλήρωμα της Επί-

ριξης ΜμΕ στον κόσμο με εκπροσώπηση σε 68 χώρες, 27 Κράτη

σημης Εφημερίδας της ΕΕ που αφορά τις Ευρωπαϊκές προκηρύ-

Μέλη Ε.Ε. και 41 Τρίτες Χώρες: Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία,

ξεις δημοσίων συμβάσεων (http://ted.europa.eu).

Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία,

CORDIS

Ισραήλ, Ιαπωνία, Ιορδανία, ΠΓΔΜ, Μεξικό, Μολδαβία, Μαυρο-

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης ανα-

βούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία,

φορικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας, της Καινοτομίας

Περού, Κατάρ, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ελ-

και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης (http://cordis.europa.eu).

βετία, Ταϊβάν, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ουρουγουάη, Αμερική, Βιετνάμ.

EU WHO IS WHO

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπήρξαν στην υλοποίηση των δρά-

Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο στον οποίο περιέχονται

σεων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 – Ιουνίου 2021, λόγω της

τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, υπηρεσιών

πανδημίας του κορωνοϊού, το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου κατά-

και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (http://

φερε να πραγματοποιήσει διαδικτυακά 6 ενημερωτικές εκδηλώ-

europa.eu/whoiswho).

σεις σε θέματα της Ε.Ε. στις οποίες έλαβαν μέρος περίπου 460
επιχειρήσεις. Διεκπεραιώθηκαν 180 σχεδόν εξατομικευμένα

CURIA

ερωτήματα που τέθηκαν από τοπικές επιχειρήσεις και αφορού-

Ο διαδικτυακός τόπος CURIA είναι μία βάση δεδομένων του Δι-

σαν κυρίως τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα πρότυπα

καστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηλεκτρονική μορ-

για την εισαγωγή αναλώσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,

φή των κειμένων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω δι-

τα μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κο-

αδικτύου και σκοπό έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ρωνοϊού και την αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργατών στο

Τα κείμενα αυτά δύνανται να τροποποιηθούν.

εξωτερικό. Επιπλέον, το ΚΕΒΕ κατάφερε να συμμετάσχει ως

Τα οριστικά κείμενα δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολο-

συνδιοργανωτής σε 12 εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης (επι-

γίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου», θεωρούνται ως

χειρηματικές συναντήσεις) υποστηρίζοντας τη συμμετοχή 39

τα μόνα αυθεντικά και υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς

Κυπριακών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν 121 συ-

με την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή. Τα κείμενα που πε-

ναντήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι 3 Κυπριακές εταιρείες επω-

ριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων επιτρέπεται να αναπαρα-

φελήθηκαν από την παροχή των πιο πάνω υποστηρικτικών/

χθούν με την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή, καθώς δεν

συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση στην

είναι αυθεντικά και διατίθενται δωρεάν (http://curia.europa.

ποιότητα των προϊόντων τους, την εξοικονόμηση χρόνου και

eu/).

χρήματος από έρευνες, πρόστιμα και κυρώσεις. Επίσης, από
την εξατομικευμένη υποστήριξη υπηρεσιών διεθνοποίησης

EUR-LEX

επωφελήθηκε μια Κυπριακή εταιρεία η οποία προχώρησε στη

Πρόκειται για την πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Μέσω της πύ-

σύναψη επιχειρηματικής συμφωνίας.

λης αυτής παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης νομοθεσιών,

Τέλος το ΚΕΒΕ συνέβαλε στη συλλογή πληροφοριών από 20 Κυ-

νομολογιών και άλλων νομικών εγγράφων της Ε.Ε. (http://eur-

πριακές εταιρείες κατόπιν προώθησης της διαβούλευσης που

lex.europa.eu).

πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στη αλυσίδα εφοδιασμού στην

LEGISLATIVE OBSERVATORY (OEIL)

Ευρώπη λόγω του κορωνοϊού.

Πρόκειται για βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στην οποία ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πράξης από την πλευρά του Κοι-

Αποτελούν επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ που έχουν ως σκοπό

νοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu/oeil).
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PRELEX

ου, αποτελούν το βασικό στόχο του έργου MedBEESinessHubs.

Η εν λόγω βάση δεδομένων σχετίζεται με τις διαθεσμικές δι-

Η μελισσοκομία και η ολιστική αξιοποίηση του χρυσού νέκταρ

αδικασίες και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των

και των παράγωγων του βρίσκονται στον πυρήνα των δραστη-

κύριων σταδίων διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευ-

ριοτήτων του εν λόγω έργου, αφού είναι τα μέσα τα οποία μπο-

ρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων (http://

ρούν να συμβάλουν προς επίτευξη αυτού του στόχου.

ec.europa.eu/prelex).

Μέσα από το έργο MedBEESinessHubs, οι ντόπιοι έχοντας ως
επίκεντρο τη μέλισσα θα δημιουργήσουν μια ποικιλία προϊό-

EUROSTAT

ντων όπως τρόφιμα, καλλυντικά, ή απλά μέλι, ενώ μέσα από μια

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στατιστικά στοιχεία

σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και την παροχή χορηγιών

Ευρωπαϊκών χωρών. Η Eurostat καλύπτει διάφορους τομείς της

θα δοθεί η ευκαιρία ιδιαίτερα σε νέους και γυναίκες της υπαί-

Ε.Ε. όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο πληθυσμός, η έρευνα, κλπ

θρου να στήσουν τη δική τους επιχείρηση-χειροτεχνία αξιοποι-

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

ώντας τα δώρα της μέλισσας.
Το έργο MedBEESinessHubs εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση

ACCESS2MARKETS
Η

ιστοσελίδα

Access2Markets

από το πρόγραμμα ENI CBC Med τον Απρίλιο 2021 ενώ η υλο(https://trade.ec.europa.eu/

ποίηση του θα διαρκέσει μέχρι και τον Αύγουστο 2023. Το ΚΕΒΕ

access-to-markets) είναι μια δωρεάν διαδραστική διαδικτυακή

είναι ο επικεφαλής εταίρος και συντονίζει 5 εταίρους από την

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου εταιρίες της ΕΕ και

Αίγυπτο, Ιταλία, Λίβανο και Παλαιστίνη.

άλλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, μπορούν εύκολα να πληροφο-

• advanCing youth and women social inclUSion in The mEdi-

ρηθούν για τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και τις

terRanean - CLUSTER

απαιτήσεις εισαγωγής /εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών,

Σκοπός του έργου CLUSTER είναι η αντιμετώπιση του κοινω-

από/προς όλες τις χώρες της ΕΕ αλλά και 120 άλλες αγορές σε

νικού αποκλεισμού και της φτώχειας μεταξύ των ευάλωτων

όλο τον κόσμο.

ομάδων αξιοποιώντας τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων
και εξοπλίζοντας τους νέους (στην ηλικιακή ομάδα 18 – 30 και

ONLINE SERVICES AND DATABASES

τις γυναίκες με εμπορεύσιμες δεξιότητες στους τομείς της βιώ-

FOR TAXATION AND CUSTOMS

σιμης οικονομίας. Το έργο στοχεύει στο Κοινό Επιχειρησιακό

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (https://ec.europa.eu/taxation_

Πρόγραμμα (JOP) Α.3.1 «Δώστε στους νέους ειδικά εκείνους που

customs/online-services_en) συγκεντρώνει όλες τις διαδικτυα-

ανήκουν στα ΝΕΕΤ, και στις γυναίκες εμπορικές δεξιότητες» στο

κές υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων που έχει αναπτύξει η ΕΕ

πλαίσιο των θεματικών στόχων Α.3 «Προώθηση της κοινωνικής

για τη Φορολογία και τα Τελωνεία.

ένταξης και του αγώνα κατά της φτώχειας» και εντός του γενικού στόχου Α «Προώθηση της Οικονομικής και Κοινωνικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανάπτυξης». Το έργο συγκεκριμένα στοχεύει:

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά έργα

• Στη διευκόλυνση της μεταφοράς αποτελεσμάτων έρευνας

και προγράμματα προσφέρει σημαντικά οφέλη προς τις επιχει-

αγοράς, καινοτομίας και τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικά εργα-

ρήσεις της Κύπρου. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι η δικτύωση των επι-

λεία) που έχουν δημιουργηθεί από άλλα έργα στην περιοχή

χειρήσεων στο εξωτερικό, δωρεάν ενημέρωση και εκπαίδευσή

της Μεσογείου έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά γνώσης

τους για θέματα που τις αφορούν, πιλοτικές εφαρμογές στις

που έχει παραχθεί και η ενθάρρυνση της αναπαραγωγής της.

επιχειρήσεις, συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής από το Κρά-

• Στη ενίσχυση των δικτύων που έχουν ήδη δημιουργηθεί από

τος μέσω διαφόρων μελετών που διεξάγονται, ενώ παράλληλα

προηγούμενα έργα (ENI/ ENI CBCMED) και στη δημιουργία

αναπτύσσονται προοπτικές για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών

νέων δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

στο ΚΕΒΕ. Πιο κάτω γίνεται αναφορά στα συγχρηματοδοτούμε-

• Στη διάδοση της γνώσης και των αποτελεσμάτων που παρά-

να έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετείχε το ΚΕΒΕ

γονται από έργα στις Μεσογειακές χώρες, καθιστώντας τη

κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.

γνώση που παράγεται πιο προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερό-

• Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable eco-

μενα μέρη που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό

nomic prosperity in deprived rural areas – MedBEESinessHubs

και ευρωμεσογειακό επίπεδο.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Η βελτίωση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία θέσεων

Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBCMED, και θα

εργασίας σε υποβαθμισμένες αγροτικές περιοχές της Μεσογεί-

ξεκινήσει την υλοποίηση του τον Σεπτέμβριο του 2021. Το έργο
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ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών/
ερευνητικών κέντρων και δημόσιων αρχών, την ενθάρρυνση
της κινητικότητας των σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, καθώς και την παροχή καθοδήγησης και προηγμένων γνώσεων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής με έμφαση
στις πράσινες τεχνολογίες, στις τεχνολογίες ψηφιοποίησης και
τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις
προκλήσεις ισότητας των φύλων και της ένταξης των μεταναστών.
Το έργο ECoVEM συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
ERASMUS+ κάτω από την Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής (KA3 – Support for Policy Reform) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έργο συμμετέχουν εικοσιένα εταίροι, ενώ συντονιστής του είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Σόφιας. Οι κύπριοι εταίροι στο έργο, εκτός από το ΚΕΒΕ, είναι
το Κέντρο Παραγωγικότητας και ο οργανισμός EACG (European
έχει διάρκεια 24 μήνες και πέραν του ΚΕΒΕ συμμετέχουν ακόμη

Association of Career Guidance). Το έργο ECoVEM (European

οχτώ εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη

Centre of Excellence in Microelectronics) είναι τετραετές και

και Τυνησία.

ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020. Η εναρκτήρια συνάντηση του

• European Centre of Vocational Excellence in Microelectron-

έργου διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 20 Νοεμβρίου 2020.

ics - ECOVEM (https://ecovem.eu/ )

Στα πλαίσια υλοποίησης των ενεργειών του εν λόγω έργου

Στην εποχή της ψηφιακής αναβάθμισης η μικροηλεκτρονική

διενεργήθηκε μελέτη για την ανάλυση των επαγγελματικών

είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιστήμη και η συνεχής κα-

προφίλ και των αναγκών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Η

τάρτιση είναι ζωτικής σημασίας. Μικροηλεκτρονική καλείται ο

ανάλυση βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από

κλάδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας που εφαρμόζει τις θεωρί-

ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη όπως Κέντρα Επαγ-

ες, τις τεχνικές και τις πρακτικές μεθόδους των εφαρμοσμένων

γελματικής Κατάρτισης, επιχειρήσεις, ενώσεις βιομηχανιών και

φυσικών επιστημών για να κατασκευάσει μικροηλεκτρονικές

ερευνητικά ινστιτούτα. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε το πλαί-

διατάξεις, αναλογικά κυκλώματα, ηλεκτρονικά ψηφιακά ολο-

σιο εκπαιδευτικών προσόντων (EQF) από 3 - 8. Επιπρόσθετα,

κληρωμένα κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης

στην υπό επισκόπηση περίοδο, ετοιμάστηκε το σχέδιο δράσης

καθώς και αρχιτεκτονικές υπολογιστικών διατάξεων όπως

- συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών / ερευ-

αριθμητικές και λογικές μονάδες, ενισχυτές, μικροεπεξεργα-

νητικών ιδρυμάτων (business - science - education cooperation

στές, μικροελεγκτές, αισθητήρες και άλλα. Ιδιαίτερη κατηγορία

plan). Το σχέδιο δράσης βασίστηκε στις καλές πρακτικές που

μικροηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που απο-

συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου. Όσο αφορά τις

τελούνται από τον συνδυασμό των παραπάνω ηλεκτρονικών

συμβατικές υποχρεώσεις του εν λόγω έργου με την ΕΕ στις αρ-

στοιχείων, είναι τα μικροκυκλώματα αισθητήρων με μηχατρο-

χές Μάϊου 2021, υποβλήθηκε η πρώτη εξαμηνιαία τεχνική έκθε-

νικές, βιοϊατρικές και μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμο-

ση που περιλάμβανε όλα τα παραδοτέα του έργου και σχετικό

γές αυτόματου ελέγχου.

σύνδεσμο στον ηλεκτρονικό φάκελο του έργου.

Κύριος στόχος του έργου ECoVEM είναι η εφαρμογή μιας νέας

• Towards a Holistic Transformation of Organisations into

στρατηγικής προσέγγισης για την κινητοποίηση των ενδιαφε-

Learning Workplaces – LEARN (https://learningworkplaces.

ρομένων μερών με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών για τις δε-

projectsgallery.eu/)

ξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής με βάση τη ζήτηση

Είτε πρόκειται για τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους,

στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μέσα από το ECoVEM θα πα-

για την πληρέστερη συμμετοχή τους στην ψηφιακή κοινωνία ή

ρέχεται μια ισχυρή βάση για την έναρξη μεγαλύτερων προσπα-

για την προσωπική ολοκλήρωση τους, όλοι οι ενήλικες χρειά-

θειών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής.

ζονται ευκαιρίες και κίνητρα για δια βίου μάθηση, ανεξάρτητα

Στόχος είναι επίσης να γεφυρωθεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ

από το επίπεδο εκπαίδευσης ή τα προσόντα τους.

της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά

Σκοπός του έργου LEARN είναι να στηρίξει τους οργανισμούς

όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία, την

να μετατραπούν σε χώρους μάθησης και να διασφαλίσει ότι
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η μάθηση στο χώρο εργασίας είναι υψηλής ποιότητας ούτως

έργο Blue Crowdfunding στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα των

ώστε οι ενήλικες-εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες και

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας ενισχύο-

ικανότητες για να προοδεύσουν στην επαγγελματική τους στα-

ντας την καινοτομία τους μέσω του θεσμού της συμμετοχικής

διοδρομία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και ανά-

χρηματοδότησης (crowdfunding), αφού παρουσιάζεται έλλειψη

πτυξης ενός σχετικού προτύπου ISO στο οποίο ενδιαφερόμενοι

επαρκούς χρηματοδότησης ιδιαίτερα στον κλάδο αυτό.

οργανισμοί θα λαμβάνουν τη σχετική εκπαίδευση για την πι-

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η στήριξη της και-

στοποίηση τους ως κατάλληλοι χώροι μάθησης.

νοτομίας κατά κύριο λόγο μέσω πόρων που προέρχονται από

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έχουν αναπτυχθεί δύο ερ-

τη συμμετοχική χρηματοδότηση ενισχύοντας την ανάπτυξη

γαλεία για τον προσδιορισμό των απόψεων των εργοδοτών

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πεδίο της γαλάζιας

και των εργαζομένων όσον αφορά τη μάθηση στον εργασιακό

οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό οι ΜμΕ της γαλάζιας οικονο-

χώρο, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμες οι δραστηριότητες μέσω

μίας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότη-

των οποίων θα υποστηριχθεί η μάθηση στο χώρο εργασίας και

ση γεγονός που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν καλύτερες

οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης ISO

(ποιοτικά και εμπορικά), περισσότερες και πιο ανταγωνιστικές

που θα δημιουργηθεί.

καινοτόμες λύσεις. Κατά την περίοδο 2020-2021 διοργανώθηκε

Το έργο LEARN συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-

μια σειρά από δωρεάν σεμινάρια που αφορούσαν την ανάπτυ-

τροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ξεκίνησε την

ξη και υλοποίηση μιας πετυχημένης εκστρατείας συμμετοχικής

υλοποίησή του τον Ιανουάριο 2020 και αναμένεται να ολοκλη-

χρηματοδότησης (crowdfunding), και στην οποία συμμετείχαν

ρωθεί το Δεκέμβριο 2022.

πέραν των 190 ατόμων. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκε το σχέδιο

• Technology Enhanced Career Management Skills – TechCMS

χορηγιών του έργου όπου μέσα από τη διαδικασία ανοικτής

(https://techcms.eu)

πρόσκλησης που προκήρυξε το ΚΕΒΕ επιλέγηκαν συνολικά

Οι δεξιότητες διαχείρισης καριέρας, γνωστές ως Career

τρεις επιχειρηματικές ιδέες από τον κλάδο της Γαλάζιας Οικο-

Management Skills, είναι ικανότητες που βοηθούν τα άτομα να

νομίας οι οποίες έλαβαν χορηγία υπό μορφή υπηρεσιών από

προσδιορίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους, να αναπτύ-

εξειδικευμένους συμβούλους για την ανάπτυξη και υλοποίηση

ξουν στόχους μάθησης και σταδιοδρομίας και να αναλάβουν

των δικών τους εκστρατειών crowdfunding.

δράση για να βελτιώσουν την καριέρα τους. Το ΚΕΒΕ συμμετέχει

Το έργο Blue Crowdfunding συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

στο ευρωπαϊκό έργο TechCMS το οποίο φιλοδοξεί να αναπτύξει

παϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014 –

συμβουλευτικές υπηρεσίες σταδιοδρομίας και καινοτόμα εργα-

2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.

λεία διαχείρισης σταδιοδρομίας για ιδιώτες και οργανισμούς,

• Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills –

τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τα άτομα (εργαζόμενους και άνεργους) όσο και από φορείς που ασχολούνται
με την παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και υπηρεσιών
μάθησης. Μέχρι στιγμής έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, όπως επίσης και ο κατάλογος και το
μοντέλο εκμάθησης TechCMS, όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για την καλύτερη διαχείριση
της σταδιοδρομίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Erasmus+, ενώ το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος μαζί
με άλλους φορείς από την Ελλάδα και Ιταλία.
• Capacity Building of Blue Economy Stakeholders to Effectively Use Crowdfunding – BLUE CROWDFUNDING (https://
blue-crowdfunding.interreg-med.eu/)
Η

Συμμετοχική

Χρηματοδότηση,

άλλως

γνωστή

ως

Crowdfunding, είναι ένας καινοτόμος τρόπος άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες, από το «πλήθος»
(μεγάλο αριθμό ατόμων) μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το
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DataPRO (https://datapro-project.eu/site/)
Το Μάϊο 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έρ-

της αγοράς εργασίας στα Γαλάζια Επαγγέλματα. Η ερευνητική
πρόταση, εγκρίθηκε στο πλαίσιο 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 δημιουργία ενός δικτύου κατάρτισης - καθοδήγησης, του
Περιφερειακού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου (EMReN), για
επαγγελματίες και νέους που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων, τα λιμάνια και
τη βιομηχανία κρουαζιέρας. Πέραν από τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών
της αγοράς εργασίας, ειδικά όσον αφορά τις τεχνολογικές εξεγου DataPRO που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα

λίξεις και την καινοτομία, το έργο στοχεύει και στην ενίσχυση

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με απώτερο σκοπό την

της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών κύκλων

αναβάθμιση του τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων,

και δημόσιων αρχών, στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των

και την εναρμόνιση των δεξιοτήτων και προσόντων των υπεύ-

σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, καθώς και

θυνων του συγκεκριμένου τομέα, έχει αναπτυχθεί ένα καινο-

στην παροχή καθοδήγησης και προηγμένων γνώσεων για τα

τόμο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

γαλάζια επαγγέλματα.

διαθέσιμο ηλεκτρονικά στις γλώσσες της Αγγλικής, Γερμανικής

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, ολοκληρώθηκαν τέσσερα

και Ελληνικής.

κοινά προγράμματα κατάρτισης, ένα για κάθε επιλεγμένο το-

Πέραν των 60 ατόμων από την Κύπρο έχουν συμμετάσχει δω-

μέα, για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων που παρουσι-

ρεάν στο θεωρητικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος

άζεται στο ναυτιλιακό τομέα. Τα κοινά προγράμματα προσαρ-

DataPRO, ενώ 29 άτομα είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος

μόστηκαν στις ανάγκες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης https://

και στο πρακτικό μέρος του προγράμματος, το οποίο αποτελεί

seaofexperience.org/sharing-pooling-e-platform/. Τα εκπαιδευ-

εκμάθηση στο «χώρο εργασίας», εφαρμόζοντας έτσι τις γνώσεις

τικά προγράμματα αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των

που απέκτησαν από το θεωρητικό μέρος στο εργασιακό περι-

ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως τα βίντεο εικονικής

βάλλον ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Επιπρόσθε-

πραγματικότητας και τους ψηφιακούς διαγωνισμούς που υλο-

τα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ και το Κέντρο

ποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα εκπαιδευτικά προ-

Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

γράμματα θα αποτελέσουν και τη βάση για τα θερινά σχολεία

διοργάνωσαν διαδικτυακή ημερίδα που αφορούσε τον κλάδο

που θα διοργανωθούν τον Οκτώβριο του 2021.

Προστασίας Δεδομένων στην οποία συμμετείχε ως εισηγήτρια

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2021 υποβλήθηκε η ενδιάμεση τε-

και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-

χνική και οικονομική έκθεση του έργου μαζί με όλα τα παραδο-

ρα, κα. Ειρήνη Λοϊζίδου.

τέα που ολοκληρώθηκαν το πρώτο μισό του έργου Νοέμβριο19

• SEA OF EXPERIENCE – Establishment of Eastern Mediterra-

(Μ1) έως Απρίλιο 21 (Μ18).

nean Regional Network: pooling, sharing development of

• Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουρ-

innovative face to face and digital training/ mentoring tools

γικότητα Εφοδιαστικών

for the maritime sector – (https://seaofexperience.org/)

Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας (ΝΑΥΣ) (https://naus-

Το έργο “Sea of Experience” στοχεύει στην κατάρτιση και καθο-

Αλυσίδων Προμηθευτικής και

project.eu/)

δήγηση στα «Γαλάζια Επαγγέλματα». Το ευρωπαϊκό ερευνητικό

Με εντονότερους ρυθμούς εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου

πρόγραμμα της Ε.Ε., με το ακρωνύμιο “Sea of Experience”, στο

με ακρωνύμιο «ΝΑΥΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το

οποίο συμμετέχει το KEBE, ασχολείται με τη γεφύρωση του χά-

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος 2014

σματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών

– 2020 και στοχεύει στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ
αξιοποιώντας τις ναυτιλιακές πληροφορίες και ενισχύοντας τη

Οι εκδόσεις του ΔΕΕ έχουν πλέον μεταφερθεί στην ηλεκτρονι-

συνεργασία των λιμένων και τη διαλειτουργικότητα στις θα-

κή εργαλειοθήκη, «ICC Knowledge 2 Go» η οποία παρέχει ένα

λάσσιες μεταφορές με έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας.

ευρύ φάσμα υλικού που παράγεται από εμπειρογνώμονες και

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληρο-

μέλη των εθνικών επιτροπών σε περισσότερες από 90 χώρες.

φοριών προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες υποδο-

Το ΔΕΕ μέσω των εκδόσεών του δεσμεύεται να δημιουργεί και

χής Ελλάδας – Κύπρου (λιμάνια εφαρμογής: Ηράκλειο, Ρόδος,

να προωθεί αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές με στόχο

Λάρνακα, Λεμεσός) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των

τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων.

εφοδιαστικών αλυσίδων σε σχέση με την τροφοδοσία και εξυ-

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ψηφιοποιημένο κόσμο, το

πηρέτηση της κρουαζιέρας. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ένα

ICC Knowledge 2 Go, είναι στην ουσία ένα ηλεκτρονικό κατάστη-

δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των

μα (one stop shop) για όλες τις εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια

ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας και της τοπικής αγοράς με

και άλλες δράσεις του ΔΕΕ. Τα στελέχη της Εθνικής Επιτροπής

τους λιμένες εφαρμογής, με το σχεδιασμό μιας σχετικής ηλε-

Κύπρου είναι άρτια εκπαιδευμένα για να παρέχουν τη σχετική

κτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και παροχής

ενημέρωση και τα σχετικά εργαλεία στους ενδιαφερομένους. Οι

υπηρεσιών για την υποστήριξη των στόχων του έργου.

εκδόσεις του ΔΕΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ

Το έργο έχει διάρκεια 34 μηνών (1/01/2019 έως 31/10/2021) με

άλλων τα παγκόσμιας φήμης Incoterms, τα πιστοποιητικά προ-

συντονιστή εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης και εταίρους την Πε-

έλευσης και τη σειρά «Πρότυπα Συμβόλαια».

ριφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο

Επίσης, μέσω της πλατφόρμας οι χρήστες μπορούν να λάβουν

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΚΕΒΕ και το Ερευνητι-

μέρος σε συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια κατάρτισης. Δεδο-

κό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

μένης της δέσμευσης του ΔΕΕ στην ψηφιοποίηση και την προ-

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρο-

στασία του περιβάλλοντος, η πλατφόρμα βοηθά έμπρακτα στη

νική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολογήθηκε

μείωση του «ανθρακικού αποτυπώματος» (carbon footprint)

από όλους τους τελικούς χρήστες σε Ελλάδα και Κύπρο. Η αξι-

του ΔΕΕ αφού πλέον οι εκδόσεις εκδίδονται μόνο σε ηλεκτρο-

ολόγηση της πλατφόρμας στην Κύπρο έγινε από τοπικούς πα-

νική μορφή.

ραγωγούς, εταιρείες κρουαζιέρας και λιμενικές αρχές. Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων αξιολόγησης της πλατφόρμας το

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (WTO)

ΚΕΒΕ πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις

Το ΚΕΒΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας

σε τρία οινοποιεία στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία

των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO).

με το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ)

Οι εκδόσεις αυτές πραγματεύονται κυρίως οικονομικά θέματα

πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο «ΝΑΥΣ e-market place:

και μεταξύ άλλων καλύπτουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, δι-

Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διασύνδεση

εθνείς εμπορικές στατιστικές, έρευνες αγορών, νομικά κείμενα,

Προσφοράς & Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων σε Λιμάνια Κρουα-

συμφωνίες, κ.α. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι ο Παγκό-

ζιέρας», στις 8 Ιουλίου 2021 στην Λάρνακα με ομιλητές τον Υφυ-

σμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει ορίσει το ΚΕΒΕ ως «θε-

πουργό Ναυτιλίας Κύπρου, κ. Βασίλη Δημητριάδη και άλλους

ματοφυλάκιο», δηλαδή ως βάση δεδομένων και πληροφοριών

από τον τομέα του τουρισμού και της ναυτιλίας.

του ΠΟΕ, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτού του
εξαιρετικής σημασίας υλικού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ICC KNOWLEDGE 2 GO

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UN)

Μέσα από την μακρόχρονη ιστορία του, το Διεθνές Εμπορικό

Το ΚΕΒΕ ως αποκλειστικός διανομέας έχει τη δυνατότητα να

Επιμελητήριο (ΔΕΕ) παρέχει στις επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και

προμηθεύσει τις τοπικές επιχειρήσεις με εκδόσεις των Ηνω-

την επιχειρηματική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία με στό-

μένων Εθνών κατόπιν παραγγελίας. Οι εν λόγω εκδόσεις καλύ-

χο την εύρυθμη λειτουργία του σύγχρονου διεθνούς εμπορίου.

πτουν ως επί το πλείστο οικονομικά, νομικά και περιβαλλοντι-

Τα εργαλεία είναι βασισμένα στην ικανότητα του ΔΕΕ να προ-

κά θέματα καθώς και πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.

βλέπει και να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας έτσι πρακτικά βοηθήματα για τις
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ανά το παγκόσμιο.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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 συμβάλλει στη
διοργάνωση και το συντονισμό συνεδρίων και
εκδηλώσεων 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 προωθούνται οι ανακοινώσεις και οι δραστηριότητες τους καθώς και των
Επιχειρηματικών Συνδέσμων προς τα ΜΜΕ. Διαχειρίζεται τέλος τις δημόσιες σχέσεις του ΚΕΒΕ με
αντιπροσωπείες και επίσημους επισκέπτες άλλων
χωρών στα πλαίσια επιχειρηματικών 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 και Youtube ο επιχειρηματικός
κόσμος μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς για τις
ανακοινώσεις, τις εγκυκλίους, τις αποστολές, τα
σεμινάρια και τις δράσεις του Επιμελητηρίου. Με
τους τρόπους αυτούς η ενημέρωση του επιχειρη-
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ματικού 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.

ΤΟΠΙΚΑ ΕΒΕ
Τα πέντε τοπικά Επιμελητήρια (Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου) είχαν και
το 2020 πλούσια δράση να επιδείξουν, σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά, καθώς η πανδημία και
τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα προκάλεσαν
σοβαρά προβλήματα σε πολλά επίπεδα του επιχειρείν.
Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των μελών
για όλες τις απορρέουσες από αυτή τη νέα κατάσταση υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα στα
διάφορα σχέδια στήριξης της απασχόλησης και
των ίδιων των επιχειρήσεων, ήταν συνεχής, με
όλο το προσωπικό των τοπικών ΕΒΕ να απαντά
σε ερωτήσεις και να δίνει λύσεις σε προβλήματα
αδιαλείπτως, ακόμη και πολύ πέραν των συνήθων
ωρών εργασίας.
Αιρούμενα στο ύψος των περιστάσεων, τα πέντε τοπικά Επιμελητήρια και το προσωπικό τους
δεν δίστασαν να εργαστούν υπερωριακά εντελώς
αφιλοκερδώς, ακόμη και ημέρα Κυριακή, για να
διευκολύνουν το Υπουργείο Υγείας στη διανομή
προστατευτικών μασκών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, μελών και όχι μόνο.
Σε μια τέτοια, πραγματικά άνευ προηγουμένου
χρονιά, οι συνήθεις δραστηριότητες των ΕΒΕ, ειδικά σε ότι αφορά εκδηλώσεις δικτύωσης, αποστολές στο εξωτερικό, επιμορφωτικά προγράμματα
και διαλέξεις με φυσική παρουσία, φυσιολογικά
περιορίστηκαν δραματικά. Ωστόσο όπου αυτό

ήταν δυνατό έγινε ευρεία χρήση της τεχνολογίας για τηλε-συναντήσεις, μέσω των οποίων εξακολούθησε όχι μόνο η εξυπηρέτηση των μελών,
αλλά και η προώθηση των αναπτυξιακών και άλλων αναγκών των επαρχιών μας.
Η όχι και τόσο βολική, αλλά αναπόφευκτη υπό τις
περιστάσεις τηλεδιάσκεψη, αποτέλεσε τον τρόπο
συμμετοχής στη διαχρονική συμβολή των τοπικών ΕΒΕ στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι των πόλεων
και επαρχιών τους, με την εξ αποστάσεως έστω
συμμετοχή τους σε τοπικές/επαρχιακές επιτροπές
κυβερνητικών τμημάτων και τοπικών αυτοδιοικήσεων, που επιλαμβάνονται θεμάτων πολεοδομικού, εργασιακού, περιβαλλοντικού και άλλου
χαρακτήρα.
Το ίδιο ίσχυσε και με τις Επαρχιακές Αναπτυξιακές
Εταιρείες (τουρισμού και όχι μόνο), στις οποίες τα
τοπικά ΕΒΕ εκπροσωπούνται με υψηλόβαθμη παρουσία.
Τέλος, αναλλοίωτα πολύτιμη παρέμεινε η ουσιαστική συνεισφορά των τοπικών Επιμελητηρίων
στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΚΕΒΕ στο όλο
φάσμα θεμάτων που άπτονται του Κυπριακού
επιχειρείν, μέσα από πολλαπλές και ενδεχομένως
συχνότερες από ποτέ προηγουμένως (διαδικτυακές κατά το πλείστο) συσκέψεις, όπως επιτάσσαν
οι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που είχαμε
ενώπιον μας ένεκα της πανδημίας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εντάχθηκαν στη δύναμη του ΚΕΒΕ οι πιο κάτω Σύνδεσμοι:
•
•
•
•
•
•
•

Παγκύπριος Σύνδεσμος Διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ. και Κλαδεμάτων
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α)
Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)
Κυπρο-Αυστραλιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Ιαπωνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπρο-Σαουδικής Αραβίας Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυπριακός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών

Κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ λειτουργούν σήμερα 157 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 θέματα είναι καθοριστικός.
Οι Σύνδεσμοι με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, όπου αυτή κρίνεται 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 Κοινοβουλευτικές 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 ανήκουν στη δύναμή του, το οποίο συνέρχεται στις περιπτώσεις 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 γραμματειακές υπηρεσίες και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Ο κατάλογος όλων των Συνδέσμων που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ, ανά τομέα δραστηριότητας,
δημοσιεύεται στο τέλος της Ετήσιας Έκθεσης.
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ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (EUROCHAMBERS)
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τα Κυπριακά Επιμελητήρια και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου στα Ευρωεπιμελητήρια τα
οποία αποτελούν την κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή Επιμελητηριακή
Οργάνωση. Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων. Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και τα
διοικητικά σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων συνεχίστηκε κατά
την υπό επισκόπηση περίοδο ενώ οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ
συνέχισαν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση 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 (διαδικτυακά λόγω της πανδημίας) στις συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στις εργασίες εξειδικευμένων
σωμάτων και επιτροπών των Ευρωεπιμελητηρίων όπως των
Εθνικών Αντιπροσώπων, την Επιτροπή για την ενιαία αγορά,
την Επιτροπή για τις ΜΜΕ και την οικονομική πολιτική, την
Επιτροπή για την παγκόσμια Ευρώπη, την Επιτροπή για τη βιώσιμη Ευρώπη, την Επιτροπή για τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, την Επιτροπή για το δίκτυο Enterprise Europe,
το Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών, την Ομάδα Έργων καθώς
και στη νεοϊδρυθείσα Επιτροπή για τη γειτονία και διεύρυνση
και την Ομάδα Εργασίας για το Καταστατικό των Ευρωεπιμελητηρίων. 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.
Οι θέσεις των Ευρωεπιμελητηρίων σε διάφορα θέματα διαβιβάζονταν τόσο στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που συμμετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και το Δίκτυο των Εκπροσώπων των ΜμΕ όσο
και τους Κύπριους Ευρωβουλευτές.
Άλλη σημαντική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ είναι η συστηματική
συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων και ερευνών
που διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια ανάμεσα στα μέλη τους
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση των σχετικών θέσεων και απόψεων των Ευρωεπιμελητηρίων επί σωρείας
θεμάτων που κυρίως εκπηγάζουν από το Κοινοτικό κεκτημένο.
Οι θέσεις αυτές υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετημάτων. Τέτοια θέματα ήταν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η αύξηση των χορηγιών de minimis λόγω της
πανδημίας, η στρατηγική για τις ΜμΕ, η ένωση των κεφαλαιαγορών, η αναθεώρηση της Οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύ-

ων και των συστημάτων πληροφορικής στην ΕΕ, η αξιολόγηση
της Οδηγίας για πληροφορίες μεγάλης αξίας, η ατζέντα και η
συμφωνία για τις δεξιότητες, ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, η νέα στρατηγική της ΕΕ για το εμπόριο, η
βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, το σχέδιο παραπομπών από
το τραπεζικό σύστημα σε σχέση με απορριφθείσες αιτήσεις για
δάνεια, η Οδηγία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών για τις πολυεθνικές εταιρείες, τα μικροδιαπιστευτήρια και
τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης, το ταμείο ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας της ΕΕ, η αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, οι γεωγραφικές
ενδείξεις για μη αγροτικά προϊόντα, το Brexit και οι επιπτώσεις
του, η Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η εφαρμογή του τεστ
για τις ΜμΕ σε σχέση με τις μελέτες αντικτύπου, η Πράξη για τις
πληροφορίες, η Πράσινη Συμφωνία, η Πράξη για τις ψηφιακές
αγορές, η Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η δέουσα επιμέλεια και η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, η ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών, το ταμείο προσαρμογής για το Brexit, το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για ψηφιακές δεξιότητες, η τουριστική πολιτική λόγω και της πανδημίας κ.α.
Οι κυριότερες έρευνες που διεξάχθηκαν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αφορούσαν τις δραστηριότητες των Επιμελητηρίων σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παγκόσμια
οικονομία, η κατάσταση που επικρατεί σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Επιμελητηριακό σύστημα στις Ευρωπαϊκές χώρες, θέματα της Ενιαίας Αγοράς
που σχετίζονται με την πανδημία, πρόνοιες του φόρου προστιθέμενης αξίας στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι εμπορικές σχέσεις με
το Ιράν κ.α.
Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το
ΚΕΒΕ στα πλαίσια των Ευρωεπιμελητηρίων, καταδίκασε έντονα
το μποϊκοτάζ που εξήγγειλε η Τουρκία σε σχέση με τα Γαλλικά
προϊόντα ζητώντας και από τα Ευρωεπιμελητήρια να πράξουν
το ίδιο και υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εφαρμόζει παρόμοιες πρακτικές εδώ και χρόνια και στην δική μας περίπτωση αρνούμενη να εφαρμόσει την Τελωνειακή της Ένωση με την ΕΕ σε
σχέση με την Κύπρο, μποϊκοτάροντας ουσιαστικά την πώληση
Κυπριακών προϊόντων στην Τουρκία. Επιπρόσθετα η Τουρκία
κατά παράβαση της Συμφωνίας της για την Τελωνειακή Ένωση,
δεν έχει τηρήσει τη νομική της υποχρέωση να άρει το εμπάργκο
που έχει επιβάλει κατά της Κυπριακής ναυτιλίας. Τα Ευρωεπιμελητήρια καταδίκασαν τις ενέργειες της Τουρκίας και παράλληλα
ο Πρόεδρος τους απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ
διαβεβαιώνοντας τον πως τα ζητήματα που απασχολούν την
Κύπρο θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη από τα Ευρωεπιμελητήρια. Ευχαριστήριο μήνυμα απέστειλε στον Πρόεδρο του
ΚΕΒΕ ο Πρόεδρος των Γαλλικών Επιμελητηρίων.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να αποστέλλει πληροφόρηση στα Ευρωεπιμελητήρια για τις ενέργειες του σε σχέση με την πανδημία και τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο τόσο σε σχέση
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με τις επιχειρήσεις όσο και γενικότερα. Οι πληροφορίες αυτές
δημοσιεύονταν σε ειδική πλατφόρμα που δημιούργησαν τα
Ευρωεπιμελητήρια μαζί με πληροφορίες από άλλα εθνικά Επιμελητήρια μέλη των Ευρωεπιμελητηρίων παρέχοντας πολύτιμη πληροφόρηση στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι μόνο.
Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ απέστειλε στα Ευρωεπιμελητήρια κατόπιν αιτήματος τους πληροφορίες σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο
της Κύπρου για την Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα όπως εξάλλου έπραξαν και τα υπόλοιπα μέλη των Ευρωεπιμελητηρίων σε
σχέση με τα δικά τους Σχέδια.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε για μια
ακόμα φορά στη μεγάλη Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα
των Ευρωεπιμελητηρίων για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη που διεξάγεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων. Τα ευρήματα για την Κύπρο (όπου την
τοπική έρευνα διεξήγαγε το ΚΕΒΕ) όσον αφορά τις προβλέψεις
των επιχειρήσεων για το 2021 ήταν χειρότερα από ποτέ όπως
εξάλλου και τα ευρήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι κυριότερες προκλήσεις που αναμένουν να αντιμετωπίσουν
οι Κυπριακές επιχειρήσεις το 2021 είναι κατά σειρά προτεραιότητας η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η αποπληρωμή των
χρεών τους που έχουν συσσωρευτεί λόγω της πανδημίας, το
εργατικό κόστος, οι επιπτώσεις από το Brexit, οι διαταραχές
στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος των πρώτων υλών και η
έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες. Οι
Κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναμένουν επίσης μειωμένες εγχώριες πωλήσεις και εξαγωγές, μη αύξηση του προσωπικού τους και μη αύξηση των επενδύσεων τους. Η γενικότερη
αισιοδοξία τους παραμένει επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Είναι εμφανές ότι σκιαγραφείται μια ζοφερή κατάσταση για το 2021 με
τους χειρότερους δείκτες να αφορούν τις πωλήσεις (εγχώριες
και εξαγωγές) και την εργοδότηση.
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.
Αναφέρεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισαν οι
προετοιμασίες (στις οποίες συμμετείχε και το ΚΕΒΕ) για την
επόμενη Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα.
Επίσης το ΚΕΒΕ προέβηκε σε ενέργειες και διαβήματα προς τα
Ευρωεπιμελητήρια ζητώντας την ανάληψη δράσεων για αναστροφή της κατάστασης σε σχέση με το άκρως ανησυχητικό ζήτημα που αφορά την κατακόρυφη αύξηση του κόστους της μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια από την Ασία
(ιδιαίτερα την Κίνα) στην Ευρώπη με αποτέλεσμα τις μεγάλες
αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και πρώτων υλών.
Παράλληλα συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ στο Δίκτυο
Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων από την Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) και η συμμετοχή σε έρευνα του Δικτύου για την
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πανδημία και τις επιπτώσεις της στις γυναίκες επιχειρηματίες
και τις επιχειρήσεις τους.
Επιπρόσθετα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προτάσεις που
υπέβαλαν τα Ευρωεπιμελητήρια σε αριθμό προγραμμάτων.
Στελέχη του ΚΕΒΕ συμμετείχαν επίσης σε διαδικτυακά σεμινάρια που διοργάνωσαν τα Ευρωεπιμελητήρια για την επανεκκίνηση της Ευρώπης και τη διασύνδεση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, σε συνεδρία των Επιμελητηρίων ιδιωτικού δικαίου,
σε συνεδρίες για τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Πληροφόρησης,
ενώ σε συνεδρία των εκπροσώπων τύπου και επικοινωνίας των
μελών των Ευρωεπιμελητηρίων, η εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ παρουσίασε τις σχετικές δραστηριότητες του Κυπριακού Επιμελητηρίου.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το ΚΕΒΕ επιλέγηκε να
είναι ένα εκ των τριών μελών των Ευρωεπιμελητηρίων που παρουσίασαν σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις
διαδικασίες που ακολουθούνται στην Κύπρο σε σχέση με τις
προβλέψεις δεξιοτήτων.
Αναφέρεται τέλος ότι δυστυχώς κατά την υπό επισκόπηση περίοδο απεβίωσε πρόωρα ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕ Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Κωνσταντίνος Μίχαλος ο οποίος υπήρξε και Αντιπρόεδρος των
Ευρωεπιμελητηρίων. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε τον συγκλονισμό του
μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε ενώ επίσης διαβίβασε τα βαθύτατα του συλλυπητήρια στην ΚΕΕΕ, το ΕΒΕΑ και την οικογένεια του εκλιπόντος.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC)
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος περισσότερων από 45 εκατομμυρίων επιχειρήσεων
σε πάνω από 100 χώρες. Η κύρια αποστολή του ΔΕΕ είναι η λειτουργικότητα και ευημερία της επιχειρηματικότητας μέσα από
ένα καινοτόμο σύστημα που προωθεί το διεθνές εμπόριο, την
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και την παγκοσμιοποίηση των κανόνων λειτουργίας και ρύθμισης του εμπορίου.
Τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια, το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τη φωνή
των Κυπριακών επιχειρήσεων στο ΔΕΕ μέσω της Κυπριακής
Εθνικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των
σημαντικότερων κλάδων της Κυπριακής οικονομίας. Μέσω της
Επιτροπής, προάγονται οι θέσεις και τα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.
Το ΔΕΕ εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα στα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης και στα κέντρα λήψης αποφάσε-

ων των Διεθνών Οργανισμών όπως τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τη Διεθνή
Τράπεζα, τους G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους.
Η ικανότητα του ΔΕΕ να γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, είναι αυτή που το καθιστά
ως μοναδικό θεσμό, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε
ενδιαφερομένου φορέα που εμπλέκεται στο διεθνές εμπόριο.
Την υπό αναφορά χρονιά, το ΔΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην διαμόρφωση και προώθηση των παγκόσμιων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνέχισε την εκπόνηση των διεθνώς
αναγνωρισμένων κανόνων που διέπουν την επιχειρηματική
λειτουργία όπως τα UCP 600, τα INCOTERMS® καθώς και άλλων
παρόμοιων κανονισμών.
Η Κυπριακή Επιτροπή διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα την Ψηφιακή Oικονομία με στόχο την ενημέρωση των μελών της για τις επιχειρηματικές τάσεις και το επιχειρηματικό
μοντέλο του μέλλοντος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε διαδικτυακά και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος καθώς και
άλλοι εμπειρογώμονες του κλάδου.

ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SME UNITED)
H Ένωση, της οποίας το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος εκπροσωπώντας τις Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΒΕ να συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων που τίθενται ενώπιον της
Επιτροπής από ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Εταίρο
που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της
Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης ως επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών και ομάδων
εργασίας που ασχολούνται 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 ψηφιακή οικονομία, η περιφερειακή πολιτική κ.α. Το ΚΕΒΕ
συμμετείχε ενεργά τόσο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων
εργασίας των επιτροπών αυτών όσο και στη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις του.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων και ερευνών οι οποίες διαμόρφωσαν
τις θέσεις της Ένωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκπη-

γάζουν από το Κοινοτικό κεκτημένο και επηρεάζουν τις ΜμΕ.
Οι σχετικές θέσεις της Ένωσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση των συναφών
πολιτικών και νομοθεσιών δεδομένου ότι η Ένωση είναι θεσμοθετημένος Κοινωνικός Εταίρος της Επιτροπής.
Οι διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ αφορούσαν
θέματα όπως το Brexit και τις επιπτώσεις του με αποτέλεσμα
την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων για αποφυγή της αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία, την Πράξη για τις ψηφιακές αγορές, την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το σχέδιο
δράσης για καλύτερη εφαρμογή και λειτουργία της Ενιαίας
Αγοράς, τη στρατηγική για τις ΜμΕ, τις ελάχιστες αμοιβές, τη
στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, το σχέδιο δράσης
για την ψηφιακή εκπαίδευση, το νέο πολυετές χρηματοδοτικό
πλαίσιο της ΕΕ, την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση
για τη Νεολαία», την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
για διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα, την ατζέντα δεξιοτήτων,
τη δίκαιη και απλοποιημένη φορολογία, την βιώσιμη εταιρική
διακυβέρνηση, το πρόγραμμα InvestEU, τη νέα ατζέντα για τους
καταναλωτές, τη σύσταση για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, τη συμφωνία για τις δεξιότητες, τα εργαλεία
στήριξης της φερεγγυότητας, την Οδηγία για την έκθεση μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την τεχνητή νοημοσύνη,
τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη των ΜμΕ, τις ψηφιακές αρχές, την χρηματοοικονομική διαφάνεια (ενιαίο σημείο πρόσβασης στην ΕΕ
για πληροφόρηση για εταιρείες), τον κίνδυνο αφερεγγυότητας
των ΜμΕ και τα μέτρα στήριξης, τη νέα στρατηγική για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, την αναθεώρηση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, το εμπόριο ψηφιακών προϊόντων
και υπηρεσιών, τους ψηφιακούς στόχους, τις δημόσιες ενισχύσεις, το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, την
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, την Οδηγία για ταξιδιωτικά
πακέτα, το ταμείο προσαρμογής για το Brexit, το σχέδιο παραπομπών από το τραπεζικό σύστημα σε σχέση με απορριφθείσες
αιτήσεις για δάνεια, τη δέουσα επιμέλεια, την εταιρική διακυβέρνηση, τα μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης, την πρωτοβουλία για βιώσιμα προϊόντα, τις
γεωγραφικές ενδείξεις για μη αγροτικά προϊόντα, τον κώδικα
συμπεριφοράς για υπεύθυνες επιχειρήσεις και πρακτικές μάρκετινγκ τον οποίο τελικά συνυπόγραψε η Ένωση, το σχέδιο δράσης για την ένωση των κεφαλαιαγορών, την προνομιακή μεταχείριση δανειακών έναντι ιδίων κεφαλαίων, την εκπαίδευση για
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ψηφιακή πυξίδα 2030 κ.α.
Οι κυριότερες έρευνες που διεξήγαγε η Ένωση κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο και στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ ήταν
οι προκλήσεις των ΜμΕ σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια, η
ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών για την κινητικότητα των
εργαζομένων, η συμμετοχή στη διάσκεψη για το μέλλον της
Ευρώπης, οι αθέμιτες πρακτικές στη εφοδιαστική αλυσίδα του
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
αγροδιατροφικού τομέα, η πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, οι βέλτιστες πρακτικές για τις ΜμΕ σε σχέση με το ταμείο
προσαρμογής για το Brexit, δράσεις για ενδυνάμωση των συστάδων ΜμΕ, μεταφορά της Οδηγίας περί αθέμιτων πρακτικών
στην εθνική νομοθεσία, καινοτομία και δεξιότητες, τα δανειακά
μορατόρια, τα εθνικά σχέδια για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, τη στήριξη των ΜμΕ σε σχέση με πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα που σχετίζονται με την πανδημία κ.α.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε επίσης η αλληλοπληροφόρηση για τα θέματα της πανδημίας με συνεχή
πληροφόρηση από το ΚΕΒΕ για τα μέτρα που εισάγονταν στην
Κύπρο και τις ενέργειες του Επιμελητηρίου αλλά και πληροφόρηση από την Ένωση για τις ενέργειες των οργανώσεων των
ΜμΕ στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις της Ένωσης τόσο στα
μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο αλλά και
τους Κύπριους Ευρωβουλευτές. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που αφορούσε τη
στήριξη που πρέπει να δοθεί στις ΜμΕ για να επιτευχθούν οι
στόχοι της ΕΕ ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα.
Όπως κάθε χρόνο το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στη διερεύνηση
της Ένωσης σε σχέση με την διαδικασία του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και την ανάμιξη
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜμΕ αλλά και την αξιολόγηση των κατά χώρα συστάσεων της ΕΕ και το βαθμό ικανοποίησης των εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜμΕ.
Η αξιολόγηση βασίστηκε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε το
2020 αφού το 2021 δεν ακολουθήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες
λόγω της ετοιμασίας και υποβολής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η οποία στην ουσία κάλυψε τα θέματα των μεταρρυθμίσεων. Η διερεύνηση έγινε μέσω σχετικού
ερωτηματολογίου αλλά και ειδικής τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους του ΚΕΒΕ.
Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε για δέκατη συνεχή φορά στο
Ειδικό Βαρόμετρο του Συνδέσμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της διεξαγωγής έρευνας σε εθνικό επίπεδο και παροχής στοιχείων για το επιχειρηματικό κλίμα με βάση τις διαπιστώσεις των Κυπριακών ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας
ήταν χειρότερα από ποτέ λόγω της πανδημίας η οποία επηρέασε ιδιαίτερα δυσμενώς τις ΜμΕ. Τα στοιχεία ήταν άκρως αρνητικά τόσο όσο αφορά τις πωλήσεις και τις παραγγελίες αλλά και
όσον αφορά τις τιμές, την εργοδότηση και τις επενδύσεις.
Επίσης ότι το ΚΕΒΕ κατά την περίοδο που πέρασε συμμετείχε
σε Ευρωπαϊκά προγράμματα της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ενώ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για συμμετοχή σε
νέες προτάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το πρόγραμμα
SMILES που αφορά τη συμμετοχή των ΜμΕ στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε αριθμό διαδικτυακών σεμιναρίων
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που διεξάχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος όπου παρουσίασε την ανάμιξη του στα θέματα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου
καθώς και τη συμβολή του στην ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.
Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο σε αριθμό διαδικτυακών συναντήσεων και
εργαστηρίων των μελών της Ένωσης που αφορούσαν την αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
αλλά και την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων και εκθέσεων,
το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία καθώς και την
υπηρεσία SOLVIT και τη συμβολή της στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αμοιβαία αναγνώριση σε σχέση με
προϊόντα.
Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε ειδική διαβούλευση που διεξήγαγε η Ένωση σε σχέση με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους της μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια από την Ασία (ιδιαίτερα την Κίνα) στην Ευρώπη
με αποτέλεσμα τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και
πρώτων υλών. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του και
κάλεσε την Ένωση να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για αναστροφή της κατάστασης.

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΟ (EUROCOMMERCE)
Το Ευρωεμπόριο είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου των
Ευρωπαϊκών χωρών και το ΚΕΒΕ υπό την ιδιότητα του ως εκπροσώπου του εμπορικού τομέα της χώρας μας είναι μέλος
του Ευρωεμπορίου εκπροσωπώντας τον εμπορικό κόσμο της
Κύπρου. H συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες του Ευρωεμπορίου συνεχίστηκε ενεργά και κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο.
Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού
καθώς και στις εργασίες εξειδικευμένων επιτροπών που ασχολούνται με θέματα όπως το διεθνές εμπόριο, τις ΜμΕ και την
πολιτική για τις επιχειρήσεις, την Ενιαία Αγορά, τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τον
κοινωνικό διάλογο, την Ενιαία Αγορά, το περιβάλλον, τα συστήματα πληρωμών, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα τρόφιμα, την διατροφή και την υγεία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα
μη-τρόφιμα προϊόντα και τη φορολογία.
Παράλληλα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων και
ερευνών του Ευρωεμπορίου υποβάλλοντας τις θέσεις και από-

ψεις του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση των απόψεων του
Ευρωεμπορίου που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα κυριότερα θέματα των διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ ήταν η εμπορική πολιτική της ΕΕ, η αναθεώρηση
της Οδηγίας για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, οι ελάχιστες
αμοιβές, η προστασία των επενδύσεων εντός της ΕΕ, η νέα ατζέντα για τους καταναλωτές, το σχέδιο δράσης για τα οργανικά
τρόφιμα, η πρόσβαση σε δημόσιες ενισχύσεις, η έκθεση για την
εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες, η ανασκόπηση της
εφαρμογής των Οδηγιών για τους καταναλωτές, η γενικότερη
προστασία των επενδύσεων, η προστασία των προσωπικών
δεδομένων, τα προβλήματα που προέκυψαν από το Brexit και
η αποστολή σχετικής επιστολής στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, η διαφάνεια των πληρωμών λιανικής για τους τελικούς
χρήστες, το σχέδιο παραπομπών από το τραπεζικό σύστημα σε
σχέση με απορριφθείσες αιτήσεις για δάνεια, οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το
καθεστώς των επιστροφών προϊόντων κάτω από τη Συμφωνία
Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, η αναθεώρηση της
Οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών,
η ανάγκη για μια νέα συμφωνία αναφορικά με την διαβίβαση
πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις διαβουλεύσεις και τα διαβήματα που έγιναν σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και την αναστάτωση που προκλήθηκε στη θαλάσσια
εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους της μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια
από την Ασία (ιδιαίτερα την Κίνα) στην Ευρώπη με αποτέλεσμα
τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και πρώτων υλών.
Οι κυριότερες έρευνες του Ευρωεμπορίου στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ ήταν το ωράριο εργασίας των καταστημάτων, οι
περίοδοι ξεπουλημάτων, η ασφάλιση των εξαγωγών, η συμφωνία για τις δεξιότητες, η εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών και των κανόνων καταγωγής σε σχέση με το Brexit, η κατάσταση σε σχέση με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο λόγω της
πανδημίας, η εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, η φορητότητα των πληροφοριών, η
μεταφορά της Οδηγίας για τις πωλήσεις προϊόντων στο εθνικό
δίκαιο, τα προβλήματα/εμπόδια που παρουσιάζονται σε σχέση
με την τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας όπου το ΚΕΒΕ αναφέρθηκε εκτενώς στην απαράδεκτη μη εφαρμογή της σε σχέση με
την Κύπρο ως επίσης και το εμπάργκο που επιβάλλει η Τουρκία
σε σχέση με τη ναυτιλία και η επίλυση διασυνοριακών φορολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην ΕΕ.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 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 συνέχισε να λαμβάνει χώρα σε σχέση με την πανδημία
ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το λιανικό εμπόριο όπως τη
λειτουργία των καταστημάτων.
Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε αριθμό διαδικτυακών εργαστηρίων και εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Ευρωεμπόριο
όπως την υπηρεσία SOLVIT και τη συμβολή της στην επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με την αμοιβαία αναγνώριση
σε σχέση με προϊόντα, τη νομοθεσία για την ασφάλεια προϊόντων, το βιώσιμο εμπόριο και την πολιτική από το αγρόκτημα
στο πιάτο καθώς και στην εξωτερική επικοινωνία του Ευρωεμπορίου και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τον εμπορικό
τομέα.
Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισε να ετοιμάζεται (και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο) η
έκδοση του Ευρωεμπορίου που παρουσιάζει γραφικά την αξία
του Ευρωπαϊκού λιανικού εμπορίου, ενώ δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα του Ευρωεμπορίου για τα βιώσιμα τρόφιμα την
οποία το ΚΕΒΕ κοινοποίησε στα μέλη του.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ASCAME)
Tο ΚΕΒΕ ως ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος των Κυπριακών επιχειρήσεων, είναι πλήρες μέλος της Ένωσης εκπροσωπώντας τις
επιχειρήσεις της χώρας μας σ’ αυτή. Η Ένωση Επιμελητηρίων
Μεσογείου εκπροσωπεί τα Μεσογειακά Επιμελητήρια και κατ’
επέκταση τις Μεσογειακές επιχειρήσεις.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του στις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της (Γενική
Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή) αλλά και γενικότερα στις
δραστηριότητες της Ένωσης. Το ΚΕΒΕ συμμετέχει 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 γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, την εφοδιαστική, τις μεταφορές και τις επενδύσεις, την ενέργεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση, το εμπόριο, τη βιομηχανία,
το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή κ.α. Μέσω της συμμετοχής του διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου στα διάφορα θέματα που συζητούνται.
Παράλληλα συνεχίστηκε η προώθηση συναφών δραστηριοτήτων του ΚΕΒΕ μέσω του ενημερωτικού δελτίου της Ένωσης
περιλαμβανομένου του προγράμματος των επιχειρηματικών
αποστολών που διοργανώνει.
Ανάμεσα στις κυριότερες δράσεις της Ένωσης κατά την υπό
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
επισκόπηση περίοδο ήταν η εκπόνηση του Σχεδίου Ανάκαμψης
για τη Μεσόγειο, το Σχέδιο Δράσης για το Βιώσιμο Τουρισμό, η
διοργάνωση του 2ου Μεσογειακού Φόρουμ για την Αγορά Ακινήτων, και η Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τον ιδιωτικό τομέα
της Μεσογείου μέσω της οποίας υποβλήθηκαν 25 εισηγήσεις
με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της
ολοκλήρωσης του Μεσογειακού χώρου.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Ένωση δημιούργησε νέα
ιστοσελίδα για καλύτερη προβολή του έργου της και εξυπηρέτηση των μελών της.
Πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία της Ένωσης ήταν η κινητοποίηση των μελών της για παροχή βοήθειας στο Λίβανο μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βυρητού, Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Λιβάνου που
λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του διενήργησε σχετικό έρανο
μεταξύ των μελών του συγκεντρώνοντας ποσό της τάξης των
€60000 το οποίο αποστάλθηκε στο Επιμελητήριο του Λιβάνου
και χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών σε 77
επιχειρήσεις. Ο Πρόεδρος του Λιβανικού Επιμελητηρίου απέστειλε σχετική ευχαριστήρια επιστολή στον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ.
Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υπήρξε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΚΕΒΕ και
της Ένωσης με σκοπό τη στενότερη συνεργασία των δύο οργανισμών και τη διερεύνηση συνεργειών σε τομείς όπως τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διεθνή συνεργασία, την επικοινωνία,
τη δικτύωση κ.α.

ΕΝΩΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ABC)
Βασικός στόχος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων είναι η
προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της Ένωσης εκπροσωπόντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή και συμμετέχοντας στις εργασίες
της Γενικής Συνέλευσης αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες της Ένωσης. Η συμμετοχή αυτή συνεχίστηκε και κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο.
Κατά την περίοδο που πέρασε εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε το
πρόγραμμα εργασίας της ‘Ενωσης που περιλάμβανε τις προτεραιότητες της, την καταγραφή καλών πρακτικών στο Βαλκανικό
χώρο για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, τη διοργάνωση διαδικτυακών επιχειρηματικών φόρουμ και τη συνεργασία
μεταξύ συστάδων επιχειρήσεων. Επίσης διοργανώθηκε ο Βαλ-
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κανικός διεθνής διαγωνισμός οίνου και σχετικό φεστιβάλ.
Παράλληλα οι σχέσεις μεταξύ του ΚΕΒΕ και των Επιμελητηρίων
των Βαλκανικών χωρών συνέχισαν να προωθούνται και σε διμερές επίπεδο με την αξιοποίηση μεταξύ άλλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους διμερείς Επιχειρηματικούς Συνδέσμους με τις Βαλκανικές χώρες που λειτουργούν κάτω από
την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (GS1 Κύπρου)
Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) είναι ένας
ουδέτερος, µη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ασχολείται µε
το σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και λύσεων
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας
στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Περισσότερες από 2 εκατομμύρια
επιχειρήσεις-μέλη χρησιμοποιούν το Σύστημα Προτύπων του
GS1 και διεξάγουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά σε 150 χώρες. Ο GS1, µέσω των τοπικών οργανισμών/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 σύστημα κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδικούς αριθμούς
(barcodes) με το πρόθεμα 529. Η Υπηρεσία στεγάζεται στο
κτίριο του ΚΕΒΕ. Σκοπός της είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την
παραγωγικότητά και την αποτελεσματικότητα τους, μέσω της
υιοθέτησης των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης
των παρεχόμενων 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 αποτελεσματικά
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 σειρά προϊόντων
και υπηρεσιών του GS1 συνεχώς αναβαθμίζεται με απώτερο
στόχο τη σταδιακή μεταμόρφωση 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 είχε συμμετοχή στο
Παγκόσμιο Συνέδριο του GS1 το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ενώ παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει η

οικονομία, η Υπηρεσία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μέλη
της αφού όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες του GS1 για ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση των προϊόντων τους.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (ECSO)
Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSO) αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων, των πολιτών, και όλων γενικά των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία αναφορικά με τις ευαλωτότητες,
τους κινδύνους και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας από
κυβερνοεπιθέσεις. Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), σε
συνεργασία με την οποία προγραμματίζονται διάφορες κοινές
δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Στρατηγικής

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Μάριος Τσιακκής
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Λεωνίδας Πασχαλίδης
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διευθυντής,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ανδρέας Ανδρέου
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡIΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
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44. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου ..................................................................................................................... Η. Νεοφύτου
45. Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου ............................................................................................................................. Ν. Νικολάου
46. Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου ....................................................................................................... Η. Αθανασίου
47. Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό ..................................................................................................................... Μ. Τροκκούδη
48. Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου ..................................................................................................................................................... Ε. Στεφάνου
49. Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων ....................................................................................................................... Α. Δημητριάδης
50. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου ..................................................................................................................... Π. Χριστοδούλου
51. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου ................................................................................................... Ι. Πέτρου
52. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου .................................................................................................................... Β. Σταματάρης
53. Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου . ......................................................................................................................... Χρ. Άκαρος
54. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου .................................................................................................................................................... Π. Νικολάου
55. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου ...................................................................................................................... Ν. Κοιλιάρη
56. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου ................................................................................................................ ‘Ακης Βαβλίτης
57. Cyprus Fiduciary Association ............................................................................................................................................ X. Κουτουρούσιης
58. Cyprus VAT Association .........................................................................................................................................................Δ. Κωνσταντίνου
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1.

Κύπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................... Χρ. Αναγιωτός

2.

Κύπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .................................................................................................................. Γ. Γεωργίου

3.

Κύπρο-Αυστραλιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................. Χρ. Βασιλείου

4.

Κύπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................. Ν. Κυριακίδης

5.

Κύπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................... Α. Πιττάκας

6.

Κύπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................................... Μ. Ανδρέου

7.

Κύπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ...................................................................................................................... Α. Κασιουρής

8.

Κύπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................ St. Nolte

9.

Κύπρο-Γεωργιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .................................................................................................................... Λ. Μαρκίδης

10. Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .............................................................................................................................. Ι. Ιωσήφ
11. Κύπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................... Χρ. Χριστοφόρου
12.

Κύπρο-Ιαπωνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................... Στ. Δημητρίου

13. Κύπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ......................................................................................................................... Α. Γιασεμίδης
14. Κύπρο-Ιορδανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ................................................................................................................. Γ. Παντελίδης
15. Κύπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................... Μ. Γρηγοριάδης
16. Κύπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . .......................................................................................................................... Σ. Κλείτου
17. Κύπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................... Χρ. Παπαβασιλείου
18. Κύπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ......................................................................................................................... Κ. Κατσαρός
19. Κυπρο-Καζακστάν Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................................... Κ. Μαρκίδης
20. Κύπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ............................................................................................................... Π. Χριστοφίδης
21. Κύπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................ Στ. Νικολάου
22. Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ...................................................................................................................... Θ. Παρπέρης
23. Κύπρο-Κουβέιτ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................... Δ. Τσίγγης
24. Κύπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .......................................................................................................................... L. Benfield
25. Κύπρο-Λευκορωσίας Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .............................................................................................................. Σ. Πουργούρα
26. Κύπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών ............................................................................................. Μ. Κοσμά
27. Κύπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................................. Γ. Λοΐζου
28. Κύπρο-Ασιατικός και Νότιο Ασιατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................. Ελ. Νικολάου
29. Κύπρο-Νότιο Αφρικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .......................................................................................................... Μ. Ζαβρού
30. Κύπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ......................................................................................................... Γ. Παπαναστασίου
31. Κύπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................. Δ. Βάκης
32. Κύπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................. Τζ. Χατζηχάννας
33. Κύπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο .................................................................................................................................. P. Pokorny
34. Κύπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................................... Μ. Κλείτου
35. Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................ E. Ευγενίου
36. Κύπρο-Σαουδικής Αραβίας ...................................................................................................................................................... Δ. Αναστασίου
37. Κύπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................................... Γ. Γεωργούλας
38. Κύπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................... Δ. Καραολής
39. Κύπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ............................................................................................................. Α. Γρηγοριάδης
40. Κύπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .............................................................................................................................................. –
41. Κύπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ............................................................................................................................. Β. Λοΐζου
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕ
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 Φορολογίας

6.

Εθνική Πλατφόρμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

7.

Συμβουλευτική Επιτροπή για Τελωνεία

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ, ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ & 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 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

7.

Επιτροπή Συντονισμού & Παρακολούθησης της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος

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 Τουρισμού
12. Εθνική Στρατηγική Τουρισμού
13. Κεντρική Ομάδα Εργασίας για συγγραφή Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής/ Στρατηγικής
14. Κυκλική Οικονομία

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
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
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για Ισότητα των Φύλων
στο Εργαστηριακό Περιβάλλον
Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων
Συμβουλευτική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
1.
2.
3.

Συμβούλιο Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Συμβούλιο Μαθητείας
Εθνικός Φορέας Δια Βίου Καθοδήγησης

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ
1.
2.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ)
Συμβούλιο Τροφίμων

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ & ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΤΆΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων
Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΓΕΩΡΓΊΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)
Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ)
Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων
Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF)
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)
Πράσινη Συμφωνία Ομάδα Εργασίας για το Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης
Συμβουλευτική Επιτροπή για σκοπούς εφαρμογής του νόμου Περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών
και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ & ΈΡΓΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
Λιμενικό Εργατικό Συμβούλιο Λεμεσού
Λιμενικό Εργατικό Συμβούλιο Λάρνακας
Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών
Ομάδα Εργασίας Προώθησης ρυθμίσεων για επιμόρφωση των Οδηγών Ταξί και βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας
τους προς τον πελάτη
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του “e FTI Delegated acts”
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
1. Υποστηρικτική Επιτροπή Τουρισμού
2. Συμβουλευτική Επιτροπή του Cyprus Convention Bureau

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Τεχνική Επιτροπή 5 με θέμα «Έρευνα, Καινοτομία,
Ανταγωνιστικότητα και Ψηφιοποίηση», του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα

ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
1.

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027

2.

Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020

3.

Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας

4.

Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

5.

Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (National VET Team)

ΒΟΥΛΉ
1. Παράλληλη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση
2. Παράλληλη Βουλή Επιχειρηματικότητας

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 Ενέργειας-ΑΠΕ

7.

Επιτροπή Εκδηλώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA)

8.

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

9.

Συμβουλευτικό Σώμα Τυποποίησης στον Τομέα των Υπηρεσιών SEN/SAGS

10. Εθνική Επιτροπή Πληρωμών
11. Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
12. Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντή Εργαζόμενου
13. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων
14. Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET στην Κύπρο 2021 - 2027

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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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:
ΚΕΒΕ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ:
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3
Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
ΤΗΛ.: +357 22 889800
ΦΑΞ: +357 22 669048
E-MAIL: chamber@ccci.org.cy
WEBSITE: www.ccci.org.cy
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