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Εισηγήσεις για ανάπτυξη
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη

διαβάστε

Πακέτο εισηγήσεων για όλα 
τα θέματα της οικονομίας υπέ-
βαλε το ΚΕΒΕ στον Πρόεδρο 
της ∆ημοκρατίας κ. Νίκο Ανα-
στασιάδη. 
Κατά την πρόσφατη συνά-

ντηση του ΚΕΒΕ με τον κ. Ανα-
στασιάδη, το Επιμελητήριο κα-
τέθεσε απόψεις που αφορούν 
τόσο τις διαπραγματεύσεις με 
την Τρόικα, όσο και για την 
ανασύνταξη της οικονομίας σ' 
όλους γενικά τους τομείς.
Συνοπτικά, το ΚΕΒΕ ζήτησε 

επίσπευση όλων των διαδι-
κασιών για άμεση υπογραφή 
του Μνημονίου με την Τρόικα, 
μείωση του κόστους λειτουρ-
γίας της δημόσιας υπηρεσίας, 
προώθηση των έργων και υπο-

δομών για να καταστεί η Κύ-
προς Ενεργειακό Κέντρο, την 
αδειοδότηση μεγάλων έργων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
την παροχή φορολογικών και 
πολεοδομικών κινήτρων, τη 

στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και άλλα.
Ειδικότερα, η ατζέντα των θε-

μάτων που κάλυψε το ΚΕΒΕ έχει 
ως εξής:

Εισηγήσεις των μελών του, που θα μπορού-

σαν να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφω-

ση κεφάλαιο της ∆ήλωσης Πολιτικής, με στόχο 

τον εμπλουτισμό του σε χρήσεις και δυνατό-

τητες ανάπτυξης, ώστε να καταστεί όσον εί-

ναι εφικτό πιο ελκυστικό/αποτελεσματικό από 

άποψη προσέλκυσης επεν-

δυτικού ενδιαφέροντος προς 

τις περιοχές της υπαίθρου 

αλλά και να γίνει κατορθωτή 

η σύντομη αδειοδότηση των 

Αναπτύξεων αυτών απέστει-

λε το ΚΕΒΕ στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Υπολογίζεται ότι, συνολικά οι 

Μεγάλες Σύνθετες Αναπτύξεις που προγραμ-

ματίζονται από τα μέλη του ΚΕΒΕ για να υλο-

ποιηθούν στην ύπαιθρο, θα φέρουν απόδο-

ση πέραν των 7δις και πέραν των 5.500 νέων 

θέσεων εργασίας. Οι εισηγήσεις συνοπτικά εί-

ναι οι ακόλουθες:

1)  Στο στρατηγικό τομέα των ανώτατων εκπαι-

δευτήριων να συμπεριληφθούν και κατώτε-

ροι κύκλοι εκπαίδευσης, όπως τα οργανωμέ-

να σε μια ενότητα Νηπιαγωγεία, ∆ημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία καλύπτουν 

κατά τρόπο συνεχόμενο την Προδημοτική, 

την Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση. Παράλληλα να 

συνυπάρχουν σ΄ αυτήν 

τη στρατηγική ενότητα και 

τα  Κολλέγια  ως ανεξάρτη-

τη  ενότητα σχολών Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα, θα μπορού-

σαν να λειτουργούν και διάφοροι τύποι 

εξειδικευμένων σχολών κολεγιακού επιπέ-

δου, όπως ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, 

νοσηλευτών, υγείας, αθλητισμού κλπ. Θα 

υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής 

από τον επενδυτή, σ` ότι  αφορά τη Στρατη-

γική χρήση.

• Καλύπτουν όλα τα θέματα 
της οικονομίας

• Τι προτείνει για Τρόικα, 
δημόσιο τομέα, έργα 
υποδομής, κίνητρα στις 
επιχειρήσεις ΣΕΛΙ∆Α 4

Πρόγραμμα 
επιχορηγήσεων 

2014-2020

Η Κύπρος 
διεκδικεί 

μερίδιο από 
τις αγορές 

CERN
ΣΕΛΙ∆Α 2

Διασυνοριακή 
μεταφορά 

έδρας εταιρειών
ΣΕΛΙ∆Α 8

Κονδύλια 
επιχειρηματικής 

καινοτομίας
ΣΕΛΙ∆Α 15
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Θέσεις ΚΕΒΕ όσον αφορά την διαμόρφωση πολιτικής για 
το θέμα των μεγάλων σύνθετων αναπτύξεων στην  ύπαιθρο
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Με απόδοση πέραν 
των €7 δισ. και €5.500 
νέες θέσεις εργασίας
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 Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί σε 10,000 
αντίτυπα και αποστέλλεται ταχυδρομικά σ’όλους τους 
επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις 
που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι 
βοηθούν οικονομικά το ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό 

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

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

  αναγνώσ10.000

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

ΤΗΛ: 22 889 800

Κρατικές ενισχύσεις για προώθηση και  
διαφήμιση γεωργικών προϊόντων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού από τις 1/3/2013 άρχισε η 
παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών 
προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενι-
σχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και ∆ιαφήμισης Γε-
ωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες 
Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 1/3/2013-
31/12/2013.  
∆ικαιούχοι είναι, για μεν δράσεις προώθησης (συμ-

μετοχή σε εκθέσεις), αναγνωρισμένες ομάδες/οργα-
νώσεις/ενώσεις παραγωγών, οι οποίες ασχολούνται 
με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, για δε τις 
ενέργειες διαφήμισης, αντιπροσωπευτικές του το-
μέα αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις 
παραγωγών και Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, με-

ταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Ως 
γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρ-
τήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ),  εξαιρουμένων των προϊ-
όντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις 

συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Γεωργικών 
Προϊόντων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργεί-
ου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται πιο κάτω. 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Υπηρεσία Εμπορίου-Κλάδος Προώθησης Γεωργικών 
Προϊόντων, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, τηλ. 22 
867135, 22867234

Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Ο CERN

Διαπιστώσεις  αποστολής του ΚΕΒΕ στην Γενεύη
Τις προοπτικές αλλά και τις ευκαι-

ρίες που προσφέρονται σε κυπρι-
ακές επιχειρήσεις να συμμετέχουν 
σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που 
προκηρύσσει ο CERN, (Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευ-
νών) διερεύνησε αντιπροσωπεία του 
ΚΕΒΕ από τον Πρόεδρο και  τον Γε-
νικό Γραμματέα  του Επιμελητηρίου 
κκ Φειδία Πηλείδη και Μάριο Τσιακ-
κή οι οποίοι επισκέφθηκαν τις εγκατα-
στάσεις του Οργανισμού στην Γενεύη 
της Ελβετίας.  Η επίσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε μετά από πρόσκληση του 
ίδιου του Οργανισμού σε συνεννόη-
ση με την πρεσβεία της Κύπρου στην 
Γενεύη. Κατά την διάρκεια της επίσκε-
ψης η αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ ξε-
ναγήθηκε στους χώρους διεξαγωγής 
του πειράματος και ενημερώθηκε λε-
πτομερώς για τις διαδικασίες που ακο-

λουθούνται από τον Οργανισμό για 
την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, 
σε σχέση με τις ανάγκες του πειράμα-
τος, από χώρες που συμμετέχουν σ' 
αυτό.  Το ΚΕΒΕ θεωρεί αναγκαίο, από 

την στιγμή που η Κύπρος συμμετέχει 
και χρηματοδοτεί την διεξαγωγή του 
πειράματος, ότι θα πρέπει να διεκδι-
κεί και την συμμετοχή της στην προ-
σφορά προϊόντων και υπηρεσιών, γι' 

αυτό και προτρέπει τις κυπριακές επι-
χειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτή την 
δυνατότητα. Ως γνωστό η Κύπρος έχει 
αιτηθεί να καταστεί μέλος του CERN. 
Η αίτηση έχει εγκριθεί και εκκρεμεί 
η επικύρωση της από την Βουλή και 
την υπογραφή της από τον Πρόεδρο 
της ∆ημοκρατίας.  Με την ευκαιρία 
της επίσκεψης οι εκπρόσωποι του ΚΕ-
ΒΕ διαβεβαίωσαν  για την ετοιμότητα 
τους να συνεργαστούν με τους υπεύ-
θυνους του προγράμματος και ανέ-
λαβαν  να ενημερώνουν τα μέλη του 
Επιμελητηρίου για όλες τις προσφο-
ρές που θα του αποστέλλονται από 
τον CERN προκειμένου να τις μελε-
τούν και να υποβάλλουν τις προτά-
σεις τους.  
Υπενθυμίζεται ότι ο CERN συγκατα-

λέγεται στα σημαντικότερα κέντρα δι-
εθνώς για την επιστημονική έρευνα.

Δημιουργούνται ευκαιρίες για εξαγωγές στην Κινέζικη Αγορά
Στην Κίνα προωθείται η δημιουρ-

γία  Chinese Buyer’s Group, το οποίο  
αποτελείται από ειδικούς και θα έχει 
ως στόχο τον εντοπισμό, αξιολόγηση 
και προώθηση προϊόντων από όλο 
τον κόσμο στην κινέζικη αγορά. 
Στα πλαίσια συνεργασίας του 

γκρουπ με την Κύπρο ο Εμπορικός 
Ακόλουθος της Κύπρου στην Κίνα 
ζητά τις πιο κάτω πληροφορίες. 
1  Βιομηχανίες που επιθυμούν να 
εξάγουν τα προϊόντα τους στην 
Κίνα 

2  Κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι εί-

ναι διατεθειμένοι να συμμετά-
σχουν σε κινέζικες εκθέσεις για  
αξιολόγηση των προϊόντων τους. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-

νται να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας 
με την Πρεσβεία της Κύπρου  στην 
∆ιεύθυνση: 

2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office 
Building 14 Liang Ma He Southern 
Road, Chao Yang District Beijing 
100600  P.R. China Fax. 0086-10-
6532-4244 E-mail: cyembpek@
public3.bta.net.cn 

beijingembassy@mfa.gov.cy 
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Εισηγήσεις για ανάπτυξη
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ
1. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. 
Μεθοδολογία PIMCO •
Σταδιακή απορρόφηση χρημάτων από τη δανειακή  •
σύμβαση για σκοπούς δημοσίου  χρέους
∆υνατότητα αξιοποίησης απ' ευθείας Μηχανισμού  •
Στήριξης (ESM). 

2. Επίσπευση υπογραφής του Μνημονίου. 
Επείγει η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά.  •
Άρση αβεβαιότητας στην αγορά •
Εμπιστοσύνη ξένων αγορών στην Κυπριακή οικονομία •

3. Μέγεθος Τραπεζικού Τομέα. 
Σκέψεις και εισηγήσεις για ελεγχόμενη σταδιακή συρ- •
ρίκνωση. 

4. Αντιμετώπιση των διαδόσεων για το ξέπλυμα 
χρήματος. 

Β. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Χρηστή ∆ιοίκηση και Εκσυγχρονισμός του Κράτους 
Αξιοκρατία και κατάργηση της κομματοκρατίας •
Σύστημα Αξιολόγησης ∆ημοσίων Υπαλλήλων •
Ενίσχυση του ρόλου των Εποπτικών Αρχών •
Εναλλαξιμότητα •

2. Κόστος λειτουργίας ∆ημόσιου Τομέα
Μείωση μη παραγωγικών δαπανών •

Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί •
    

3. Βελτίωση Επιχειρηματικού κλίματος
Μείωση Γραφειοκρατίας •
E-government •
Απλοποίηση ∆ιαδικασιών •

4. Μετοχοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών. 
Να γίνουν στην βάση εξειδικευμένων μελετών.  •

Γ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Κύπρος να γίνει Ενεργειακό Κέντρο 
΄Εργα και υποδομές για αποθήκευση πετρελαιοειδών  •
και εμπορία Φυσικού αερίου.
Επίσπευση συμφωνιών για συνεργασία με Ισραήλ σε  •
θέματα υδρογονανθράκων

2. Αδειοδότηση μεγάλων έργων του Ιδιωτικού και 
∆ημόσιου Τομέα
Άμεση έναρξη εργασιών •
Έργα εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος  •
Μείωση ανεργίας •
Αύξηση εσόδων του κράτους (ΦΠΑ, άμεσοι φόροι) •
PPP •
BOT •
Καζίνο •

3.Φορολογικά και Πολεοδομικά Κίνητρα
Μη φορολόγηση επανεπενδυόμενων κερδών (μόνι- •
μο μέτρο)
Φορολογική αμνήστευση επαναπατριζόμενων κεφα- •
λαίων εφ’ όσον επενδύονται σε συγκεκριμένους το-
μείς

4.   ∆ιασφάλιση Συνθηκών Εργατικής Ειρήνης. 
Συμφωνία κορυφής Κοινωνικών Εταίρων.  •
Καταπολέμηση παράνομης και αδήλωτης εργοδότησης •

5.   Στήριξη ΜμΕ. 
Εγγυοδοτικός Οργανισμός •
Έρευνα και Καινοτομία •
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας •
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υγείας •
ΑΠΕ •
Νομοσχέδιο για Leasing •

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
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Τα προγράμματα επιχορηγήσεων για το 2014-20 στο επίκεντρο ημερίδας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα δη-

μόσιου διαλόγου που διοργάνωσαν από κοινού ο Κυπρι-
ακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΄Ερευνας και Καινοτομίας 
(ΚΣΕΕΚ) το ΕΒΕ Λεμεσού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.
Η ημερίδα αποτελούσε μέρος της δημόσιας διαβού-

λευσης που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το Υπουργείο 
στα πλαίσια της στρατηγικής «Ορίζοντας 2020» της Ευρω-
παϊκής ΄Ενωσης και είχε ως σκοπό να αναδείξει τις ειση-
γήσεις των επιχειρήσεων για τους τομείς που πραγματικά 

χρειάζονται στήριξη και προώθηση.
Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού Φιλό-

κυπρος Ανδρέου χαρακτήρισε την στρατηγική «Ορίζοντας 
2020»  πρόγραμμα και μοχλό τόνωσης της ανταγωνιστι-
κότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγο-
ρά, ενώ με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη θα 
δημιουργηθούν και νέες θέσεις  εργασίας, υπογραμμίζο-
ντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευ-
τη η ευκαιρία άντλησης των κονδυλίων και από πλευράς 
της Κύπρου.
Οι ομιλητές στις εισηγήσεις τους παρουσίασαν προτει-

νόμενες δράσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-
20 καθώς και τις δικές τους εκτιμήσεις για τους αναγκαίους 
τομείς προτεραιοτήτων στους οποίους πρέπει να στοχεύ-
σει η Κύπρος.  
Στα πλαίσια της ημερίδας έγινε παρουσίαση της έξυ-

πνης εξειδίκευσης ως στρατηγική καινοτομίας και περιφε-
ρειακής ανάπτυξης τονίζοντας την ανάγκη για από κάτω 
προς τα πάνω προσέγγιση της πολιτείας στη διαδικασία 
προσδιορισμού των τομέων προτεραιότητας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε  ο Αντιπρύτανης 

του ΤΕΠΑΚ δρ. Ανδρέας Αναγιωτός.

Το πιο πάνω ερώτημα είμαστε σίγουροι ότι βασανί-
ζει όλες τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Green 
Dot Κύπρου. Μάλιστα υπό τις σημερινές δύσκολες οικο-
νομικές περιστάσεις του τόπου, η απάντηση στο ερώτη-
μα αυτό είμαστε σίγουροι ότι από πολλούς θα είναι ότι 
τα τέλη που καταβάλλουν για τις συσκευασίες τους, είναι 
ακριβά. 
Η αξιολόγηση φυσικά του ύψους των τελών δεν μπο-

ρεί να γίνεται μεμονωμένα αν και σαφώς όλοι θα θέλαμε 
απλά να πληρώνουμε χαμηλότερα τέλη. Αναμφισβήτητα 
και εμείς που διαχειριζόμαστε το Σύστημα θα είχαμε πιο 
εύκολο και ομαλό έργο αν τα τέλη μας ήταν σαφώς χαμη-
λότερα και οι πελάτες μας, οι επιχειρήσεις δηλαδή του τό-
που, ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από το ύψος των 
τελών του Συστήματος.  Για να μπορεί όμως κάποιος να 
εκφράσει άποψη για το ύψος των τελών σε κάθε χώρα 
θα πρέπει να δει αυτά τα τέλη συγκριτικά με άλλες χώρες 
που εφαρμόζουν αντίστοιχη νομοθεσία, όπως για παρά-
δειγμα στις χώρες της Ε.Ε..
Φυσικά, ακόμη και αυτή η σύγκριση περιλαμβά-

νει παραμέτρους που διαφέρουν μεταξύ των χωρών 
και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως κυρίως τις 
ακόλουθες:
α. Το μέγεθος της χώρας και το επίπεδο της επιτόπιας βι-
ομηχανικής δραστηριότητας η οποία να μπορεί να 

απορροφήσει τα ανακυκλώσιμα υλικά.
β. Η φύση της χώρας και τα μεταφορικά κόστη προς τα 
εργοστάσια ανακύκλωσης.

γ. Οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνουν οι μεγαλύ-
τερες χώρες. 

δ. Η περίοδος δραστηριοποίησης του κάθε συστήματος 
και το επίπεδο ωρίμανσης του. 

ε. Τα εργατικά κόστη που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
στ. Ο αριθμός των εταιρειών συλλογής και διαχείρισης 
των υλικών σε κάθε χώρα, γεγονός που επηρεάζει το 
επίπεδο του ανταγωνισμού και το κόστος με το οποίο 
τοεκάστοτε Σύστημα μπορεί να εκτελέσει τα έργα του.

ζ. Το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού.
η. Το επίπεδο εμπλοκής των Τοπικών Αρχών στην πα-
ροχή υπηρεσιών συλλογής,διαλογής και διαχείρισης 
των υλικών. 

θ. Το κατά πόσον το Σύστημα καλύπτει πλήρως ή μερι-
κώς το κόστος διαχείρισης των συσκευασιών και άλ-
λα.
Πολλές όμως από τις πιο πάνω πληροφορίες δεν είναι 

διαθέσιμες από όλες τις χώρες για να μπορούν να γίνουν 
πιο ακριβείς συγκρίσεις. Είναι όμως πιο αντικειμενικό να 
γίνονται συγκρίσεις για παράδειγμα μεταξύ παρομοίου 
μεγέθους χωρών, ή μεταξύ χωρών με παρόμοια εργατι-
κά κόστη, ή με παρόμοια φύση (π.χ. νησιά).

∆εν υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν επιχειρήσει 
να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Με 
τέτοια όμως μελέτη έχει εκπονηθεί πρόσφατα για λογα-
ριασμό του Ολλανδικού συλλογικού συστήματος διαχεί-
ρισης των συσκευασιών (Nedvang). Η μελέτη συγκρίνει 
το συνολικό κόστος ανακύκλωσης μεταξύ 26 χωρών της 
Ε.Ε. σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσοστό ανακύκλω-
σης που επιτυγχάνεται και το συγκρίνει με τον αντίστοι-
χο μέσο όρο και για τις 26 χώρες. Το ίδιο επιχειρεί και ανά 
υλικό συσκευασίας.
Η μελέτη καταλήγει και σε ένα υπολογισμό του μέσου 

όρου των τελών ανά τόνο υλικών στις 26 χώρες και κατα-
λήγει ότι φτάνει τα 100€/τόνο, ενώ ανά υλικό προκύπτει 
ο πιο κάτω πίνακας:
Υλικό Μέσω ύψος  Αντίστοιχο 
 τέλους στις 26 ) τέλος στην Κύπρο 
 χώρες (€/τόνο (€/τόνο)
Χαρτί/χαρτόνι 73 45
Γυαλί 66 29
Πλαστικό 260 118
Μέταλλο 182 58
Ξύλο 0 12
Στην κατ’ ιδίαν σύγκριση μεταξύ των 26 χωρών υπάρ-

χουν 12 χώρες που έχουν πιο ψηλά τέλη από την Κύπρο 
και άλλες 13 που έχουν πιο χαμηλά τέλη από την Κύπρο. 
Είναι φανερό από τον πίνακα και τις συγκρίσεις ότι τα 
επίπεδα των τελών στην Κύπρο είναι σε λογικά επίπε-
δα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. παρά το 
γεγονός ότι η Κύπρος επηρεάζεται αρνητικά από παρά-
γοντες που έχουν να κάνουν με το μικρό μέγεθος της 
χώρας, το νησιώτικο χαρακτήρα της και τα ψηλά συ-
γκριτικά κόστη (εργατικά, ενέργεια, καύσιμα κ.α.).
Ενώ λοιπόν φαντάζει αυτονόητο όταν ερωτάται κά-

ποιος για το ύψος των τελών ότι θα απαντήσει ότι του 
φαίνονται ψηλά, στην ουσία συγκρινόμενα με τα αντί-
στοιχα άλλων χωρών με παρόμοιες ή και ευνοϊκότερες 
συνθήκες δεν είναι ψηλά και είναι σημαντικά κάτω από 
το μέσο όρο των χωρών μελών της Ε.Ε..

Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός ∆ιευθυντής Green Dot 

(Cyprus) Public Co Ltd

Είναι φθηνά ή ακριβά τα τέλη συσκευασιών της Green Dot Κύπρου;
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ
α. Κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο 
έχει την υποχρέωση να φροντίζει, 
ανάλογα με 

 τις δυνατότητες του, για την ασφά-
λεια και την υγεία του καθώς και για 
την ασφάλεια και την υγεία των ά

λλων προσώπων που επηρεάζονται 
από τις πράξεις ή τις παραλείψεις 
του στην εργασία σύμφωνα με την 
εκπαίδευση του και τις οδηγίες του 
εργοδότη του.  Για αυτό το λόγο οι 
εργοδοτούμενοι οφείλουν

1. Να χρησιμοποιούν ορθά τα μηχα-
νήματα, τις μηχανές, τις συσκευές, 
τα  εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, 
τα μεταφορικά και άλλα μέσα και 
τον ατομικό προστατευτικό εξοπλι-
σμό που τίθεται στη διάθεση τους, 
μη παραλείποντας να τον τακτοποι-
ούν στη θέση του μετά τη χρήση, 

2. να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλ-
λάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα 
τους μηχανισμούς ασφάλειας των 
μηχανών, μηχανημάτων, εργαλει-
ών, συσκευών, εγκαταστάσεων, 
υποστατικών και κτηρίων και πα-
ράλληλα να τους χρησιμοποιούν 
ορθά,

3. να αναφέρουν αμέσως στον εργο-
δότη ή / και στους εργοδοτουμέ-
νους που  εκτελούν ειδικά καθήκο-
ντα στον τομέα της προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας, όλες τις 
καταστάσεις που μπορεί να θεωρη-
θούν επικίνδυνες για την υγεία των 
ιδίων ή άλλων προσώπων, καθώς 
και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται 
στα συστήματα προστασίας,

4. Να συντρέχουν τον εργοδότη ή και 
τους εργοδοτουμένους που εκτε-
λούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα 
της προστασίας της ασφάλειας και 
της υγείας των εργοδοτουμένων 
και άλλων προσώπων που μπορεί 
να επηρεάζονται από τις δραστη-
ριότητες στην εργασία, όσο καιρό 
χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή 
η εκπλήρωση όλων των υποχρεώ-

σεων και απαιτήσεων που επιβάλ-
λονται από τον Νόμο και τους Επι-
θεωρητές και, παράλληλα, έως ότου 
ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί 
ότι οι συνθήκες και το περιβάλλον 
εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς 
κινδύνους εντός του πεδίου δρα-
στηριότητας.

β. Οι εργοδοτούμενοι οφείλουν να 
συνεργάζονται αναλόγως των 
αναγκών με τα κατάλληλα πρόσω-
πα και έχουν την υποχρέωση να 
παρακολουθούν τα σχετικά μαθή-
ματα, σεμινάρια ή άλλα επιμορφω-
τικά προγράμματα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ - ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ι. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ
α. Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφα-
λίζει ότι στους εργοδοτουμένους 
του θα  παρέχεται κάθ΄όσον είναι 
αναγκαία κατάλληλη επίβλεψη της 
υγείας τους, σε συνάρτιση με τους 
κινδύνους, όσον αφορά την ασφά-
λεια και την υγεία τους στην εργα-

σία, όπως καθορίζεται στην παρά-
γραφο (Ι), Μέρος ∆εύτερον.

β. Τα πάρα πάνω μέτρα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να υπάρχει τακτική επί-
βλεψη της υγείας κάθε εργοδοτου-
μένου, εφόσον αυτός το επιθυμεί.

γ. Η επίβλεψη της υγείας είναι δυνα-
τό να αποτελεί μέρος ενός γενικού 
σχεδίου υγείας.

II. ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
 Οι εργοδότες πρέπει να λαμβά-
νουν κατάλληλα προληπτικά και 
προστατευτικά μέτρα δίνοντας ιδι-
αίτερη σημασία στο (β) και (γ) της 
παραγράφου (Ι), Μέρος ∆εύτερον, 
για την προστασία των εργοδοτου-
μένων τους που ανήκουν σε ιδιαί-
τερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου 
που πρέπει να προστατεύονται από 
τους κινδύνους που τους αφορούν 
ιδιαίτερα.

ΙΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 
1ην Ιανουαρίου 2003.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση
για εργασιακά

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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880

Οι Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
Κανονισμοί του 2002 (Νόμος 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)

Επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ 
στo Ντονέτσκ και Λουκάνσκ της Ουκρανίας
Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 

Κύπρου – Ουκρανίας, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, διοργανώνουν Επιχειρηματικά Φόρουμ  
στο Ντονέτσκ και Λουκάνσκ με σκοπό την πε-
ραιτέρω προώθηση της Κύπρου ως Επιχει-
ρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο Υπηρεσιών, 
καθώς και για περαιτέρω ανάτττυξη των οικο-
νομικών συνεργασιών μεταξύ Κύπρου – Ου-
κρανίας. 
Το  Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ντονέτσκ 

θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου  και στο  

Λούγκανσκ στις 10 Απριλίου 
Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν 

φορείς και εταιρείες που προσφέρουν χρημα-
τοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
Φορείς που ασχολούνται με τον τομέα του του-
ρισμού, των κατασκευών κα της κτηματαγοράς, 
όπως επίσης με τον τομέα της υγείας και φρο-
ντίδας. Θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν 
πανεπιστήμια και εταιρείες/συνεταιρισμοί που 
ασχολούνται με τη γεωργία, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, το εμπόριο (εξαγωγές / εισα-
γωγές), τη βιομηχανία και τις μεταφορές. 

Μέσω και της ιστοσελίδας 
οι πληρωμές του τέλους €350
Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη από τις Εταιρείες οι πληρωμές του Ετήσιου Τέλους των 

€350 ευρώ γίνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.mcit.

gov.cy/drcor. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πληρωμής: 

€350 ευρώ για το έτος 2011.  •

€350 ευρώ για το έτος 2012 μέχρι 29/03/2013 (Για τις εται- •

ρείες που έπαυσαν να τυγχάνουν εξαίρεσης). 

€350 ευρώ για το έτος 2013 μέχρι 30/06/2013. - €385 ευ- •

ρώ από 01/07/2013 μέχρι 31/08/2013. - €490 ευρώ από 

01/09/2013 μέχρι 30/11/2013. 
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Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απο-
τελούν βασικό στοιχείο του μελλοντικού 
ενεργειακού εφοδιασμού, όπως έγινε γνω-
στό στον Οδικό Χάρτη Ενέργειας «ΕΕ 2050». 
Η βοήθεια της ΕΕ για την καθιέρωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενερ-
γειακό μίγμα ήταν συνεχής (ο όρος ενερ-
γειακό μείγμα αναφέρεται στην διανομή, 
σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, της 
κατανάλωσης των διαφόρων πηγών ενέρ-
γειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, 
πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας) λόγω του ότι συμβάλουν 
στην μείωση του άνθρακα της οικονομίας, 
στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργει-
ακού εφοδιασμού, καθώς και στην προώ-
θηση της περιφερειακής οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης.  Οι έρευνες ανά-
πτυξης μπορούν να βοηθήσουν ώστε να 
ξεπεραστούν τα δύο σημαντικότερα εμπό-
δια για την ευρύτερη εφαρμογή κάποι-
ων υποσχόμενων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που είναι το ψηλό κόστος και 
η εποχικότητα. Η συγκέντρωση της ηλια-
κής ενέργειας (CSP), έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει σημαντικές ποσότητες ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη 
και στο εξωτερικό. Η ηγετική θέση της Ευ-
ρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο σε σημαντι-

κά κομμάτια της ηλιακής ενέργειας (CSP) 
και η ετοιμότητα των Ευρωπαίων ενδι-
αφερόμενων μερών να συνεργαστούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την επιτάχυνση της 
εμπορευματοποίησης αυτής της τεχνολο-
γίας, οδήγησε στην έναρξη της πρώτης 
Στρατηγικής Ατζέντας για την Έρευνα από 
τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τον Ηλιακό 
Θερμικό Ηλεκτρισμό ESTELA (European 
Solar Thermal Electricity Association) η 

οποία έγινε αποδεκτή από την Γ∆ για την 
Έρευνα & της Καινοτομία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Στρατηγική Ατζέντα για την 
Έρευνα (ΣΣΕ) καθορίζει τις στρατηγικές 
προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή έρευνα 
σχετικά με το ηλιακό θερμικό ηλεκτρισμό 
προκειμένου να εντοπίσουν τα σημεία 
συμφόρησης, τα ορόσημα και τις προκλή-
σεις αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας 
μέσα από την εκπλήρωση τριών καθαρών 
στόχων: να αυξήσει την αποτελεσματικό-
τητα και να μειώσει το κόστος, να αυξηθεί 
η δυνατότητα αποστολής και να βελτιώσει 
το περιβαλλοντικό προφίλ.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον κλάδο της Ηλιακής Ενέρ-
γειας συμβάλλοντας στις συζητήσεις για 
το προσεχές Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Καινοτομία - «Ορίζοντας 
2020». 
Η έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν στα 

γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου Κυ-
πρίων Πολιτών (Cyprus Energy Agency).  
Όποιος επιθυμεί να παραλάβει ένα αντί-
γραφο μπορεί να επικοινωνήσει με την κα 
Γκλόρια Αργυρού
gloria.argyrou@cea.org.cy
και να αφήσει στοιχεία αποστολής, ώστε 
να σας αποσταλεί ταχυδρομικώς.

ΘΕΜΑΤΑ

μικρά Στρατηγική Ατζέντα για την έρευνα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώ-
νει ότι από την 1η Μαρτίου 2013 δι-
αφοροποιείται η ακολουθούμενη 
πρακτική για την αποδοχή των τρι-
ών πιο κάτω εντύπων: 
•  Αλλαγή Αξιωματούχων ή αλλα-
γή στα στοιχεία τους (ΗΕ 4)

•  Μεταβίβαση Μετοχών Ιδιωτικής 
Εταιρείας (ΗΕ 57)

•  Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφεί-
ου (ΗΕ 2)

Συγκεκριμένα, για να γίνονται απο-
δεκτά τα πιο πάνω έντυπα πρέπει 
να συνοδεύονται από βεβαίωση 
του Γραμματέα της εταιρείας ότι οι 
αλλαγές είναι σύμφωνα με το Μη-
τρώο που τηρείται στο εγγεγραμ-
μένο γραφείο της εταιρείας. Σε 
περίπτωση κοινοποίησης παραί-
τησης και διορισμού νέου Γραμ-
ματέα, τότε η βεβαίωση θα γίνεται/
υπογράφεται τόσο από τον παραι-
τηθέντα όσο και από τον νέο Γραμ-
ματέα και το ονοματεπώνυμο τους 
να αναγράφεται ολογράφως.
Σε περίπτωση που ο παραιτηθείς 
Γραμματέας δεν εντοπίζεται και/ή 
δεν υπογράφει για οποιοδήποτε 
λόγο, τότε ο Έφορος Εταιρειών δια-
τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποι-
αδήποτε στοιχεία/έγγραφα που να 
τεκμηριώνουν τις αλλαγές.

Eτήσιο Ενιαίο
 Δημόσιο Επιτόκιο 
Υπερημερίας
∆ημοσιεύουμε πιο κάτω το 
ετήσιο Ενιαίο ∆ημόσιο Επιτόκιο 
Υπερημερίας όπως το καθόρισε 
ο Υπουργός Οικονομικών με 
βάση τις εξουσίες που του χο-
ρηγούνται δυνάμει του άρθρου 
4(1) του περί Ενιαίου ∆ημόσιου 
Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου 
167(Ι)/2006:
Έτος που αρχίζει την  Επιτόκιο  

Υπερημερίας
 %
1 Ιανουαρίου 2007 8,00
1 Ιανουαρίου 2008 8,00
1 Ιανουαρίου 2009 8,00
1 Ιανουαρίου 2010 5,35
1 Ιανουαρίου 2011 5,00
1 Ιανουαρίου 2012 5,00
1 Ιανουαρίου 2013 4,75

Νέα πρακτική για την 
κοινοποίηση εντύπων του 
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών 
και Επίσημου Παραλήπτη

Διαβούλευση για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για 
διασυνοριακή μεταφορά καταστατικής έδρας εταιρειών
Στόχος της διαβούλευσης: 
Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συγκέντρω-

ση περισσότερων πληροφοριών για το κόστος που υφίστα-
νται σήμερα οι εταιρείες που μεταφέρουν την καταστατική 
τους έδρα στο εξωτερικό, καθώς και για τα οφέλη που μπο-
ρεί να έχει η θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
όσον αφορά τη μεταφορά αυτή. 
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις γύρω από 

την αναγκαιότητα της θέσπισης νομοθετικής πράξης σε επί-
πεδο Ε.Ε., καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο που θα έπρε-
πε να έχει η πράξη αυτή, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν την κα-
ταστατική τους έδρα σε γειτονική χώρα.  
Ομάδα στόχος της διαβούλευσης: 
Όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις μπορούν να συμβάλ-

λουν στη διαβούλευση. Ζητείται ιδιαίτερα η συνεισφορά 
από εταιρείες, συμβολαιογραφικά γραφεία, εθνικές αρχές, 
πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οργανισμούς. 
Γενικές πληροφορίες: 
Τον ∆εκέμβριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσί-

ευσε εκτίμηση των επιπτώσεων που θα είχε μια οδηγία για 
τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρει-
ών, στην οποία παραθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών, καθώς και 

εκτίμηση των συνεπειών που θα είχε η μη ανάληψη ρυθμι-
στικής δράσης στον τομέα αυτό. 
Λόγω της περιπλοκότητας του θέματος, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με την ανα-
γκαιότητα και τη σκοπιμότητα μιας νομοθετικής πράξης για 
τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρει-
ών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται κυρίως να εξετάσει 
περαιτέρω κατά πόσο το κόστος μιας τέτοιας νομοθετικής 
πράξης δεν θα υπερβαίνει τα οφέλη από αυτήν. Προτού λά-
βει την τελική της απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει 
να είναι σίγουρη ότι μια πιθανή μελλοντική πρωτοβουλία 
θα έχει πραγματική προστιθέμενη αξία για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης νομο-
θεσίας και της εξέλιξης της νομολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ι-
καστηρίου.  Οι απαντήσεις σε αυτή τη διαβούλευση πρέπει 
να είναι σύντομες και περιεκτικές, να επικεντρώνονται στις 
ερωτήσεις που τίθενται και να αποσταλούν το αργότερο έως 
τις 16 Απριλίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=
transfercompanies&lang=el  
Τηλέφωνα 22889748/52. Οι απόψεις των μελών θα βοηθή-
σουν στην διαμόρφωση πολιτικής προς όφελος των επιχει-
ρήσεων.  

Θέλετε να εισέλθετε σε νέες αγορές?
Σας δίνουμε δωρεάν συμβουλές για την νομοθεσία και τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. 
Ψάχνετε επιχειρηματικούς συνεργάτες?
Σας βοηθάμε να βρείτε σε 54 χώρες
Χρειάζεστε τη σωστή τεχνολογία?
Έχουμε την μεγαλύτερη βάση δεδομένων μεταφοράς τεχνολογίας παγκοσμίως
Ελάτε σε επαφή με το ∆ίκτυο Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
Εθνικό Σημείο Επαφής Κύπρου:
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τηλ.: 22889748/49/52, Φαξ: 22661044
E-mail: stalo@ccci.org.cy

Enterprise Europe 
Network

Στην υπηρεσία της 
επιχείρησης σας
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Σχέδιο επιχορήγησης κυπριακών βιομηχανιών 
για συμμετοχή στη Διεθνή  Έκθεση Κύπρου 2013

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, πληροφορεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι το 
Σχέδιο Επιχορήγησης Κυπριακών Βιο-
μηχανιών για Συμμετοχή στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση Κύπρου θα εφαρμοστεί και για την 
Έκθεση του 2013.  Σκοπός του Σχεδίου 
είναι η παροχή κινήτρου υπό μορφή χο-
ρηγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του μεταποιητικού τομέα για να ενθαρ-
ρυνθούν να συμμετάσχουν στη φετινή 
∆ιεθνή Έκθεση Κύπρου και να προβά-
λουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια 
αγορά. 
Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση ύψους 

70% του κόστους ενοικίασης του χώρου 
στη ∆ιεθνή Έκθεση και με ανώτατο ποσό 
τα €2.500 και €1.250 ανά επιχείρηση που 
συμμετέχει στην Έκθεση σε στεγασμένο 
και ανοικτό χώρο αντίστοιχα. Κλαδικές 
ενώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων που 
θα συμμετάσχουν στην Έκθεση για προ-
βολή των προϊόντων των επιχειρήσεων 
του κλάδου σε ένα περίπτερο θα δικαι-
ούνται επιχορήγηση ύψους 70% επί του 
επιλέξιμου κόστους με ανώτατο ποσό τις 
€7.500 και τις €3.750 σε στεγασμένο και 
ανοικτό χώρο αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζε-
ται ότι το συνολικό ποσό που θα διατε-
θεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται 
στις €37.000 και ως εκ τούτου οι αιτήσεις 
που θα υποβληθούν θα εξεταστούν και 
θα ικανοποιηθούν με τη σειρά, με κριτή-

ριο την ημερομηνία υποβολής των αιτή-
σεων μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου 
ποσού.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξα-

σφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον 
οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρει-
ες και το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης 

από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γρα-
φεία του Υπουργείου ή από την ιστοσελί-
δα του Υπουργείου (www.mcit.gov.cy).  
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ίδια 
ημερομηνία, μέχρι τις 19 Απριλίου και τα 
συμπληρωμένα σχετικά έντυπα υποβο-
λής των αιτήσεων θα πρέπει να παραδί-

δονται με το χέρι σε αρμόδιο λειτουργό 
της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
στα Κεντρικά Γραφεία του Υπουργείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τη-
λέφωνα 22867193 και 22867143.





12
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2013
BUSINESS

BANGLADESH
STYLE ZONE GROUP
House 100, Road 28, Agrabad C.D.A. R/A, 
Chittagong 4100, Bangladesh, Tel. 88-
031-2529310, Fax. 88-031-2529306, E-
mail:buyinghousectg@stylezoneintl.com, 
http://www.stylezonegroup.com
Garments

BULGARIA

VAL ALEXANDER
Bulgaria, E-mail:office@vekogroup.com, 
http://wwww.vekogroup.com
Honey, cheese (white and yellow), meat 
(lamb and veal), mineral water, herbal tea and 
many other products

CHINA
AD COMMERCIAL GROUP CO. LTD
Bld., 99, Tianbei 1st, Guanlan, Bao’an 
district, Shenzhen, China, http://www.
adcommerciallighting.com, E-mail:karenxi@
adcommerciallighting.com, Mob. 86-132-
66517292
Led lamps and led modules

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

CHAO QUN FURNITURE FACTORY
Xiantang Industrial Zone, Longjiang, Shunde 

District, Foshan City, Guandgong, China, 
Tel./Fax. 0086-757-26176287, 26176611, E-
mail:chair588@yahoo.com,
Leather chair, fabric chair, auditorium/theater 

chair, dining chair, school chair, airport bench 
and kinds of leather sofa, fabric sofa, sofa bed

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

FROSTON EXPORTS LTD
Tel. 862038921511, Fax. 86-20-38921156, E-
mail:chnpoonam@gmail.com, China, 
Dining Tables & Chair, wardrobes

GEC TEMA
Ms Eleni Li
E-mail:lena.gecteam@gmail.com, Weihai, 
Shandong, China, 
Carpets

JIANGXI FREET DIAMOND TOOLS CO. LTD
Rm No. 1001, Honglianxili 36, Lianqian East 
road, Xiamen 361009, Fujian, China, Tel. 86-
5925191448, Fax. 3776736, E-mail:sale08@
freet-tools.com, http://www.freet-tools.com
Diamond tools

MA’ANSHAN TIANJUN MACHINERY 
MANUFACTURE CO. LTD
Tel. 86-180-1089-1106, http://www.tj-wheel.
com, E-mail:tjjxchen@sina.com
Ring forging and other machinery parts

MY INDUCTION CO., LTD
No. 752, Mid Chongqing Road, Qingdao, 
China 266043, Tel. 86-532-899803, Fax. 86-

532-84623448, E-mail:sales@cmheat.com, 
http://www.cmheat.com
Heating equipment (pipeline heating, 

preheating & PWHT)

QINGDAO BITUO SI PLASTIC CO. LTD
No. 37 Donghai West Road, ShiNan District, 
China, Tel. 86-532-80914365, Fax. 86-532-
80914365, http://www.qdbilliton.com
Plastic & rubber raw material

QINGZHOU LIWANG ELECTRIC TECHNOLOGY 
CO. LTD
No. 1, General Industry Park, Qingzhou 
City, Shandong Province, China, Post 
Code:262500, Tel. 0086-536-3228521, Fax. 
0086-536-3220296, E-mail:liwangchina@
hotmail.com, http://www.liwangchina.com
Composite insulator for power transmission 
line, cap and pin suspension porcelain (glass) 
insulator with composite shed

XINGTAI RUITING IMP & EXP CO. LTD
Tel. 0086-3193893222, Fax. 0086-319-
3293999, E-mail:ruiting01@hotmail.com, 
http://www.xtrtautoparts.com
Auto spare parts

QINHUANGDAO SHIGUAN CHEMICALS 
PRODUCTS CO. LTD
No. 313, Yinhaidasha, Haigang District, 
Qinhuangdao, Tel. 0335-3632597, Fax. 0335-
3632597, E-mail:janet@shiguanchem.com
Chemical materials

ZGF INTERNATIONAL GROUP CO. LTD
Unit A1, 20F, DI-KAI Building, 471 Jincheng 
Road, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China, 
Tel. 0086-571-82925268, Fax. 0086-571-
83582088, E-mail:liuq@zgfgroup.com
Fresh and frozen vegetables and fruits

EGYPT
AHMED ALBOTALY
Tanta, Algharbia, 8 Moheb St., Egypt, Tel. 
2-040-3280429, Fax. 2-040-3380427, 
E-mail:anb55group@mail.com, http://www.
anpgroup-eg.com
Packing & Exporting Agricultural, Food 
Products and Frozen

EL-MOTAHEDA CO.
Mob. 002-01014146809, E-
mail:elmotahedaexp@gmail.com, 
Egyptian Crust Leather

EL RAHMANI CO. FOR IMPORTS & EXPORTS
MOTAZ BELLAH MOSTAFA
E-mail:motazbellahragab@hotmail.com
White beans, red lentils, split broad beans, 
chick-peas and half dried dates

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

MISR HELWAN SPINNING & WEAVING CO.
Tel. 00202-25562138, Fax. 00202-25562718, 
E-mail:misrhelwan@yahoo.com, http://www.
misrhelwantextile.com
Yearns, home textiles and ready made 
garments

SAEED AHMED IMPORT & EXPORT
Tel. 00201121000788, Fax. 00202-22913539
Vegetables & fruits

SOTEX FOR READY MADE GARMENTS
Tel. 0020402381896, Fax,. 0020402381255, 
http://www.sotexgarments.com
T-shirts, polo shirts, tank tops, ladies night 
gowns

FRANCE
CENTIMEO
84 Rue de Grenelle, 75007 Paris, Tel. 33-
643335008, E-mail:informations@centimeo.
net, http://www.centimeo.net
Chewing gum

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

GREECE
ADVANCE PHARMACIES
Ειρήνη Τζιούμη, Εισαγωγική Εταιρεία 
Καλλυντικών ‘’That’s better’’ Τηλ. 0030-
210-2711840, Φαξ. 0030-210-2711841, E-
mail:etzioumi@advancepharmacies.gr, http://
www.advancepharmacies.gr
Καλλυντικά

CHEMWAY ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
Αρτης 7 & Πιερίας, ΄Αγιοι Ανάργυροι, Ελλάδα, 
E-mail:iliadaki@chemway.gr
Χαρτί κουζίνας & χαρτί υγείας

FITENAL ΕΠΕ
Κύριο Μανουσάκη Αντώνη
E-mail:fitenal@otenet.gr, Τηλ. 
00302831025922, 
Κηπευτικά προϊόντα (τομάτες, αγγούρια, πι-
περιές)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Αιτωλικού 23 Α, 18545 Πειραιάς, Τηλ. 210-
4610442, Φαξ. 210-4610446, 
E-mail:mail@johngioxas.com.cy
Τροφοδοσία Πλοίων

IDEA PLAST
∆ελφών 7, ‘Αγιοι Ανάργυροι, Τηλ. 210-
2318318, http://www.ideaplast.gr, 
E-mail:deaplast@otenet.gr
Καλούπια και πλαστικά είδη, από προϊόντα μι-
ας χρήσης μέχρι παρκετέζες, καπάκια βαρελι-
ών και άλλα 

KOSKINIDIS PACKAGING S.A.
Ταύρου 15, 17778 Ταύρος, Τηλ. 210-4836300, 
Φαξ. 210-4836310, 
Καλλυντικά, απορρυπαντικά, ποτά σοκολατο-
ποιΐας, είδη για αλυσίδες fast food και παρα-
γωγούς έτοιμου φαγητού

ΜΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λέχαιο Κορινθίας Π.Ε.Ο. Κορίνθου, Πατρών, 
Αρ. 250, Τηλ. 0030-27410-88531, 
Ε-mail:malakos@hol.gr, info@
lighthousecandles.gr, http://www.kirosgr.
com
Χειροποίητα αρωματικά διακοσμητικά κεριά

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Τηλ. 00306946071300, E-mail:mmatthaiaki@
yahoo.gr
Εκτροφείο σαλιγκαριών

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

 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο

NGLADESH

Οίκο
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣΕΜΠΟΡΙΟ
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OLYMPUS TRADE GROUP
Βοραζάνη 7, 66100 ∆ράμα, Τηλ./Φαξ. 
2521026104, E-mail:info@otg.gr, 
Μάρμαρο

PALLES CERAMICS
Κατασκευή & Εμπορία Αγαλματιδίων
Σερίφου 14 Α. Λιόσια, Τηλ. 0030213-0319790, 
Φαξ. 0030-210-5754430, P.O. Box 117, 19001 
ΕΛΤΑ Κερατέας
Αγαλματίδια

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ House Store
Υφάσματα – κουρτίνες
Χατζοπούλου 9Β ∆ραπετσώνα, Τηλ. 0030-
2104082340, Φαξ. 0030-210408, 
E-mail:smakridou@petroheilos.gr, http://
www.petroheilos.gr
Υφάσματα και κουρτίνες

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

SMART FOODS
12ον Χλμ. Ξάνθης – Λάγους 67100 Ξάνθη, E-
mail:espartalis@smartfoods,com.gr, 
Υλικά για χονδρεμπόρους ζαχαρωδών –τρο-
φίμων

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

HAMDAM EXPORTS
MIG-2 Sector-A, Pokharour, Kanpur-208010, 
UP India, Tel. 0512-2400 260, http://www.
hamdamexports.com
Leather saddles, horse rugs & accessories

K & R INTERNATIONAL
Rawal Mansion, 2nd Hasnabad Lane, 
Santacruz West, Mumbai 400054, India, Tel. 
91-22-26490926, Fax. 91-22-26050568, E-
mail:krintlmachines@gmail.com, http://www.
krintlmachines.com
Filling and packaging machines for powders, 
granules, pastes and liquids

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

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

ORCHID EXMIM (INDIA) PVT LTD
608, Akshat Tower, OppQ Raj Path Club, 
S.G. Highway, Ahmedabad 380 015, Tel. 
91-2767252409, Fax. 91-2767-252009, E-
mail:docs@orchidexim.com
Agro products as sesame seeds & spices

ISRAEL
ACCURATE SENSORS TECHNOLOGIES LTD
Mr Rotem Yoely
Misgav Industrial Park, Misgav  20174, Israel, 
Tel. 00972-4-9990025, Fax. 00972-4-9990031, 
E-mail:info@accuratesensors,com, http://
www.accuratesensors.com,

Pyrometers, thermal imagers, black body 
furnaces

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

A.R. ZIM SHIVUK YASHIR
Contact Person:Mr Rani Zim
Tel. 00972-8-9199993, Fax. 00972-8-9199996, 
E-mail:rani@c-hinam.co.il, http://www.c-
hinam.co.il, 
Interested in purchasing goods suitable for 
supermarkets

BLUE & WHITE
Tel. 00972-3-5493816, Fax. 00972-77-
4345327, E-mail:gidilotan@gmail.com, http://
www.blue-white.co.il
Fresh fruit & vegetables

BOOST-EXPORT PROJECTS MANAGEMENT
Contact Person: Mr David Deshe
Tel. 00972-50-9635413, Fax. 00972-4-
9973136, E-mail:david@boostyourbiz.co.il, 
http://www.boostyourbiz.co.il
Special containers and complex piping 
systems for industry and aquaculture

BRINEE
Contact Mr. Shahar Weiss
Tel. 00972-52-3555125, E-mail:shahar@
brinee.com, http://www.brinee.com
Liquid control serve ‘n stone containers 
allowing for serving of liquid immersed 
products such as olives

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

CHIMTAL LTD
Mr Natan Zliber 
Yuvalim 86, Misgav, Israel, Tel. 00972-4-
9990504, Fax. 00972-4-8384720, 
E-mail:chimtal@gmail.com, http://www.
chimtal.co.il
Chemicals for cleaning (house or industry)

IMCO INDUSTRIES
Contact Person:Mr Boaz Weiss
Tel. 00972-4-8213322, Fax. 00972-4-8210508, 
E-mail:boazw@imco-ind.com, http://www.
imco-ind.com
Electronic sealing for fuel tankers

IMAHOT
Contact Person:Ms Yifat Levi
Tel. 00972-52-3494220, Fax. 00972-3-
9792000, E-mail:info@imhaot-design.com, 
http://www.imahot-design.com, 
Maternity wear
                                                                                                                                       
NIDARIA TECHNOLOGY
Contact Person:Dr. Amit Lotan
Tel. 00972-4-6751943, Fax. 00972-4-6750367, 
E-mail:lotan@nidaria.com, http://www.
nidaria.com
Sun Care products

NILL METAL WORKS LTD
Mr Chen Landau
92 Avshalom Gisin St., Petach Tikva 49001,  
India, Tel. 00972-3-9221337, Mob. 00972-
54-5555528, Fax. 00972-3-9245945, E-
mail:chen@nilipoultry.com, http://www.
nilipoultry.com
Poultry sheds and  houses

MADEL TECHNOLOGY
Contact Person: Mr Shai Elbaum
Tel. 00972-309550666, E-mail:shaielb@
bezeqint.net
Software for reducing PC electricity 
consumption & telemedicine hardware/
software solutions

MIRKIN
Contact Person:Ms Libi Mirkin
Tel. 972-52-5345072, E-mail:libi@mirkin.co, 
http://www.mirkin.co
Backpacks

MPS AGENCY
Contact Person:Mr Gerard Pomper
Tel. 00972-77-5240690, E-mail:mpsgroupe@
gmail.com, http://www.subchrono.com, 
Diving Watches
RACHELSON TRADING
Tel. 00972-3-5371579, E-mail:isakov.
yaron55@gmail.com, http://www.rachelson.
co.il
Smart locking system

REALITEQ
Contact Person:Mr Boaz Albaranes
Tel. 00972-9-7494000, Fax. 00972-9-7494774, 
E-mail:boaz@realiteq.com, http://www.
realiteq.com
Real time remote control and monitoring

RED TOOLBOX
Contact Person:Mr David Breiner
Tel. 972-9-7663803, Fax. 972-9-7663806, E-
mail:david@red-toolbox.com, http://www.
red-toolbox.com
DIY & Woodworking kits for children

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

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

RACHELSON TRADING
Tel. 00972-3-5371579, E-mail: isakov.
yaron55@gmail.com, http://rachelson.co.il
Smart  locking system

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

ITALY
B.F. FRUTTA – S.R.L.
Piazza Artom 12, I-50127, Firenze, Tel. 0039-
055-4289840, Fax. 0039-055-4289849, 
Mob. 39-3463984127, E-mail: adriano.rossi@
gruppobenechi.it 
Red chilly peppers

EUROBIT CO. S.R.L. TOOL GROUP
Via L. Da Vinci 34-23891, Barzano (LC), Italy, 
Tel. 039-921-1151, Fax. 039-9211153, 
E-mail:maggioni@eurobit.info, http://www.
eurobit.info
Hand tools, hardware tools, building and 
construction materials

MET EXTRA S.P.A.
Via Laboratori Olivetti No. 49/51, 20010 
Pregnana Milanese (MI), Italy, Tel. 39-
0293595114,  Fax. 39-0293591379,E-
mail:sarah.rocchi@metextra.eu, http://www.
metextra.eu
Ferrous and non-ferrous scrap

JORDAN
AL-MANSOUR PLASTIC IND. FACTORY
Amman Jordan, 
Tel. 00962-5-3652000, 
Fax. 00962-5-3650904, 
E-mail:almansoorplasticfactory@gmail.com
All kinds of plastic bags

E-mail:haythamsatari@aol.com, Jordan, 
All kinds of plastic bags

PAKISTAN
GLOBAL APEX ENTERPRISES
Gulshan Town Street 5, Capital Road, Sialkot 
51310 Pakistan, Tel. 92-52-8115440, Fax. 92-
300-6157486, E-mail:global.apex3@gmail.
com, http://www.global-apex.biz
Surgical & dental instruments

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

POLAND
APATOR POWOGAZ
Tel. 48-618418235, Fax. 48-618-470147, E-
mail:michal.lisiecki@powogaz.com.pl, http://
www.powogaz.com.pl
Water metering devices (water meters, flow 
meters, heat meters)

ROMANIA
CONEXPERT GROUP
Contact Person:Mr Mihail Pavel
24-26 Fabrica de Chribrituri St., District 5, 
Bucharest, Romania, Tel. 40-721252097, 
E-mail:mihailpavel@ymai.com, 
Insulated joinery, PVC and aluminium 
doors and windows, roller shutters, blinds, 
abutting, sills

EUROCOMPRESSION SRL
Contact Person: Mrs Cristina Mocean
1 Decembrie 1918 Ave.,No. 93A +3, 540445 
Targu Mures, Mures Country, Romania, 
Tel. 40-0265266182, Fax. 40-265266599, E-
mail:office@eurocompression.com, http://
www.eurocompression.com
Compressor related components such as 
pressure vessels, air-cooled heat exchangers, 
valves, pressure and flow control valves

ISRAEL
CAL INTERNATIONAL
Contact Person:Mr Lior Mrejen
Tel. 00972-3-5726949, E-mail:lior.
mrejen@icc.co.il, http://www.cal-
intl.com
Online payment solutions

GLOBAL BANKING OFFSHORE
Contact: Ms Lena Dikman
Tel. 00972-3-5104257, Fax. 00972-
73-7925799, E-mail:Lena@global-
banking-offshore.co.il, http://
www.global-banking-offshore.
co.il
Interesting in real estate 
investments in Cyprus

WACNGO
Contact Person: Mr Michael Itzhar 
Belachovsky
Tel. 00972-3-5618338, Fax. 00972-
57-7947842, E-mail:uri@wireapp.
com, http://www.wireapp.com
Logistics optimization solutions 
for LPG distribution companies/
operators

TAPUZ
Tel. 00972-4-6373111, Fax. 00972-
4-6373112, E-mail:roy@tapuz2.
com, http://www.tapuz2.com
Contact Person: Roi Meiri

 Services Services
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Η Εταιρεία της ∆ανίας ‘’Co Carrot’’ προσφέρει διαδικτυακή πλατφόρμα για 
εμπόριο φρούτων και λαχανικών που στοχεύει στην εξασφάλιση ικανών 
τιμών για τα προϊόντα αυτά εν όψει των πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα 
προϊόντα  και ιδιαίτερα οι παραγωγοί τους, τιμές  οι οποίες μειώνουν δρα-
στικά τα περιθώρια κέρδους τους.
Μέσω της πλατφόρμας οι έμποροι και οι παραγωγοί φρούτων και λαχανι-
κών αποκτούν εύκολη επαφή με νέους πελάτες.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http:///www.cocarrot.com
Co.Carrot  c/o
Apilogue ApS, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark, Mobile 
4530502670, 
E-maill:lars.stenfeldt@cocarrot.com

 Προσφορές ∆ανέζικης Εταιρείας 
σε Εμπόρους Φρούτων – Λαχανικών

Η Ισραηλινή εταιρεία Best Investing με γραφεία στην Φλόριντα και το Ισ-
ραήλ ενδιαφέρεται για συνεργασία για επενδύσεις σε κτηματικά στις ΗΠΑ.  
Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα της εταιρείας http:www.best-
investiing.com, E-mail:kn@best-investing.com
∆ιεύθυνση στο Ισραήλ: 2 Dolia St., Rishon Lezion, Israel, Tel. 972-54-
2525569, Fax. 972-153-542525569

Ενδιαφέρον Ισραηλινής Εταιρείας για 
συνεργασία σε επενδύσεις στις ΗΠΑ

Στην ιστοσελίδα του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου JETRO 
δίδεται πληροφόρηση σε ξένους προσφοροδότες για προσφορές για μεγά-
λα έργα που έχουν σχέση με τις τεράστιες απώλειες από το μεγάλο σεισμό 
και το τσουνάμι του 2011 που έπληξε την Ιαπωνία.
Οι πληροφορίες θα δίδονται σε εξειδικευμένα σεμινάρια με το πρώτο να 
προγραμματίζεται για τις 19 Απριλίου 2010.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement

Πληροφορίες για δημόσιες προσφορές για έργα 
ανοικοδόμησης στην Ιαπωνία

Με σύνθημα ‘’ Healthy Life, Beautiful Life’’ πραγματοποιείται στις 3-26 Μαϊου 2013 
στο Cheongju στη Νότια Κορέα η ΄Εκθεση Καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς 
Cosmetics & Beuaty Expo, Osong Korea 2013 , 
∆ιεύθυνση:
393, Jikjidae-ro, Jeungdeok-gu, Cheongju, Chung Cheonbuk-do,  Republic of 
Korea, 361 290, Tel. 82-432494530-6, Fax. 82-43249-4519

΄Εκθεση καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς 
3-6 Μαϊου 2013 στη Νότια Κορέα

Η Ισραηλινή Εταιρεία Mainframe Systems Ltd ενδιαφέρεται για συνεργασία 
Franchise στη γραφική ύλη με πρόσθετες γλώσσες επικοινωνίας (Graphical 
Portal g1948.com in Additional Languages).
Σύνδεσμος Επικοινωνίας ο κ. Evan Ron – CEO ∆ιεύθυνση: Rambam St., 
Givat Shmuel (Tel Aviv Area), Israel, Tel. 972-73-7371948, E-mail:info@
g1948.com, http://www.seo-sem-israel.com

Ισραηλινό Ενδιαφέρον  για συνεργασία Franchise

Η 14η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών, Transport 
Logistic, θα γίνει στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου, στις 6-7 Ιουνί-
ου 2013 και καλύπτει υπηρεσίες τροφοδοσίας και τηλεπληροφορικής, συ-
στήματα μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές και 
ροή υλικών. Στα πλαίσια της Transport Logistic πραγματοποιείται πλούσιο 
πρόγραμμα συνεδριών.  Πάνω από 4.300 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν κα-
τά την τελευταία διοργάνωση σε πάνω από 30 εκδηλώσεις με περισσότε-
ρους από 250 ομιλητές. Η Transport Logistic του 2011 σημείωσε νέο ρεκόρ 
σε αριθμό εκθετών (1.893 εκθέτες από 59 χώρες) και επισκεπτών (περισσό-
τεροι από 51.000 κλαδικοί επισκέπτες από 134 χώρες).  
Πληροφορίες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
για την Ελλάδα και την Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ. 2120-6419000, & 210-
64119038 και Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-327733.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

στο Μόναχο και τη Σαγκάη τον Ιούνιο

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

Η 2η Έκθεση Ποσειδώνια στην Αθήνα 28-29 Μαϊου 2013

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

∆ιεθνείς Εκθέσεις στη Ρουμανία τον Απρίλιο του 2013

Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Franchise (δικαιοχρησίας) και Branding θα γίνει στην πρω-
τεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι στις 15-17 Μαϊου 2013.
Οι οργανωτές χαρακτηρίζουν την έκθεση ευκαιρία για πληροφόρηση ενδιαφερο-
μένων επιχειρηματιών για τις συνεργασίες franchising.
Πληροφορίες:Romanian Franchise Association
http://www.francizor.ro

΄Εκθεση Franchise και Branding
Στη Ρουμανία 15-17 Μαϊου

Η 4η ∆ιεθνής ∆ιοργάνωση Αθλητικών Επιχειρήσεων Aspire4sport θα γίνει στη 
Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, στις 15-19 Νοεμβρίου 2013.  Η διοργάνωση περι-
λαμβάνει έκθεση, συνέδρια και εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν ως εκθέτες ή 
επισκέπτες ειδικοί του τομέα και επιχειρηματίες της βιομηχανίας αθλητισμού.
Η όλη διοργάνωση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ολυμπιακής Επιτροπής του 
Κατάρ και της Ανώτατης Επιτροπής του Κατάρ για τους Ολυμπιακούς του 2022.
Στην 3η διοργάνωση του 2012 συμμετείχαν περισσότεροι από 170 εκθέτες που 
παρουσίασαν του τελευταίου τύπου προϊόντα και υπηρεσίες της βιομηχανίας 
αθλητισμού.  Πραγματοποιήθηκαν επίσης περισσότερες από 250 επιχειρηματικές 
συναντήσεις επισκεπτών και εκθετών και εκπροσώπων οργανώσεων του αθλητι-
κού τομέα.
Πληροφορίες:Mrs Francoise Nehme,Tel. 961-5-959111 ext.133, Fax. 961-5-955361, 
E-mail:francoise.nehme@ifpexpo.com, http://www.aspire4sport.com

∆ιεθνής ∆ιοργάνωση Αθλητικών Επιχειρήσεων
στη Ντόχα του Κατάρ 15-19 Νοεμβρίου 2013

Η 7η ∆ιεθνής ΄Εκθεση MARCA BLANCA (International Private Label Exhibition) 
θα γίνει στις 6-7 Νοεμβρίου 2013 στη Μαδρίτη της Ισπανίας.
Την ΄Εκθεση, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, επισκέπτονται οι μεγαλύτε-
ροι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί προμηθειών όπως και εξειδικευμένοι αγοραστές και 
επαγγελματίες που εκπροσωπούν διεθνείς αλυσίδες λιανικών πωλήσεων.
Στην ΄Εκθεση του 2012 συμμετείχαν εκθέτες από την Ισπανία σε ποσοστό 44% και 
56% από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Πληροφορίες MARKEXPO LTD, E-mail:rolf@markexpo.com, http://www.
markexpo.com, Tel. 44-2034112432, 34-933801261,  Fax. 34-933964567,  

6-7 Νοεμβρίου 2013 η ΄Εκθεση MARCA BLANCA στη Μαδρίτη
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά 
είναι ξεκάθαρη. Για να διεκδικήσει η 
Κύπρος κονδύλια για τις επιχειρήσεις 
για την προγραμματική περίοδο 2014 
-2020, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να τα ζητήσουν!
Για πρώτη ίσως φορά, καλείται 

έμπρακτα ο ιδιωτικός τομέας, οι βιο-
μηχανίες, οι ΜΜΕ να προτείνουν τους 
τρόπους με τους οποίους χρειάζονται 
ώστε να καταστούν καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές. 
Σε οποιοδήποτε τομέα της οικονο-

μίας και αν ανήκει μια επιχείρηση ή 
μια βιομηχανία, μικρή ή μεγάλη, τώ-
ρα είναι η ώρα να προσδιορίσουν τις 
ανάγκες τους για καινοτομία ώστε να 
ανακτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα που θα τους επιτρέψει να ανα-
πτυχθούν και να ανταγωνιστούν.
Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ξεκι-

νήσει δημόσια διαβούλευση από το 
Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.  
Η ∆ημόσια ∆ιαβούλευση γίνεται 

για την ανταλλαγή απόψεων μετα-
ξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητι-
κών οργανισμών και του Υπουργείου 
για την προώθηση της επιχειρηματι-
κής καινοτομίας στο χρονικό ορίζοντα 
2014-2020 στα πλαίσια της στρατηγι-
κής “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις μπορούν όχι 
μόνο να εκφράσουν τις ανάγκες τους 
αλλά και τον τρόπο που πιστεύουν ότι 
είναι ο βέλτιστος για την ικανοποίηση 
αυτών. Απευθύνεται σε όλες τις επιχει-
ρήσεις με την ευρεία έννοια του όρου, 
που σημαίνει τη διεξαγωγή οικονομι-
κής δραστηριότητας ανεξάρτητα της 
νομικής μορφής της επιχείρησης . Οι 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε οργα-
νωμένα σύνολα ενθαρρύνονται να 
συμμετάσχουν μέσα από τα οργα-
νωμένα σύνολα αλλά αυτό δεν είναι 
απαραίτητο.
Στον πρώτο γύρο της διαβούλευ-

σης συντάχθηκαν προτεινόμενα 
προγράμματα σε συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα με στόχο την απορρό-
φηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και παρουσιάζονται στον ιστό-
τοπο https://cinnovaion.wiki.zoho.
com/. Στο δεύτερο γύρο που ξεκινάει 
σε συνεργασία και με το ΚΕΒΕ θα πα-
ρουσιαστούν τα αποτελέσματα του 
πρώτου γύρου διαβουλεύσεων με 
στόχο να προχωρήσει ο διάλογος που 
θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και 

παρεμβάσεις από επιχειρήσεις και ορ-
γανωμένα σύνολα. 
Οι επιχειρήσεις καλούνται να πα-

ρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους για 
την ανάπτυξη νέων προτάσεων σε ότι 
αφορά την περίοδο 2014 -2020 ανα-
φέροντας τον αντίκτυπο τους στην 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που 
αναμένουν, στην δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, και στην ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας τους στις 
διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των επιχει-
ρήσεων που θα μπορούν να λάβουν 
μέρος σε κάθε πρόταση καθώς και 
οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ήδη έδει-
ξαν ενδιαφέρον. 
Με απλά λόγια, για να μπορέσει η 

Κύπρος να διεκδικήσει κονδύλια για 
τις επιχειρήσεις από τα διαθρωτικά 
ταμεία για την 7ετία 2014-2020 στο 
πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπλακούν 
στη δημόσια διαβούλευση και μέσα 
από εισηγήσεις και επιχειρήματα να 
στηρίξουν τις δικές τους προτάσεις για 
προγράμματα .
Εισηγήσεις προγραμμάτων μπο-

ρούν για παράδειγμα να αφορούν τη 
συνέχεια του προγράμματος  επιχει-
ρηματικής καινοτομίας που προκη-
ρύχτηκε το 2012, στην εκκίνηση νέων 
επιχειρήσεων καινοτομίας, στην ανά-
πτυξη συνεργασιών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, τη συνεργασία επιχει-
ρήσεων με καινοτόμες επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
για επίλυση προβλημάτων σε χρημα-
τοδότηση υποδομών μεγάλων πιλοτι-
κών δοκιμών κλπ.
Οι  συναντήσεις που διοργανώνο-

νται στα πλαίσια του δεύτερου γύ-
ρου θα δώσουν τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα του πρώτου γύρου αλ-

λά πρωτίστως για να τοποθετηθούν  
σε σχέση με αυτά και να αναλύσουν 
τις ανάγκες τους και τα συγκεκριμέ-
να προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 
ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης 
τους μέσα από τα διαθρωτικά ταμεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & 
Τουρισμού 
Υπηρεσία Τεχνολογίας
Κ. Νίκος Ιωάννου
nioannou@mcit.gov.cy, 22409372
https://cinnovaion.wiki.zoho.com/

Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών 
Έρευνας και Καινοτομίας 
Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρή-
σεων Τεχνολογίας
Γραματέας
Κ. Ανδρέας Ανδρέου (ΚΕΒΕ)
E-mail:andand@ccci.org.cy 

Κονδύλια επιχειρηματικής καινοτομίας: 
Μάθε πως μπορείς να τα διεκδικήσεις

Αφορά όλες τις βιομηχανίες, ΜμΕ και επιχειρήσεις από οποιοδήποτε 
τομέα της αγοράς και της παραγωγικής οικονομίας
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 ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Γωνία Δεληγιώργη 3
Μέγαρο KEBE P.O.BOX 21455 
1509 Λευκωσία  Κύπρος
Τηλ. 22889600 Φαξ. 22667433

e-mail: ncci@ccci.org.cy

Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση που συγκά-
λεσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευ-
σης που διενεργεί το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού αναφορικά με το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020 και την  στρατηγική 
«Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντη-
ση παρέστησαν εκπρόσωποι  του Υπουργείου Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και Τουρισμού, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, ο 

Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας και μέλη της Επιτροπής Βιομηχανί-
ας του ΕΒΕ Λευκωσίας. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκτιμά ως σημαντική 
τη σύγκληση της  συνάντησης αυτής καθώς θεωρεί επιβεβλη-
μένο όπως κατατεθούν εισηγήσεις που ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, στα πλαίσια της ανα-
θεωρημένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκ των 
κάτω προς τα πάνω σχεδιασμό των προγραμμάτων επιχειρη-
ματικής καινοτομίας.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση 
για επιχειρηματική καινοτομία

μικρά
Επείγει η επέκταση 
του πιλοτικού 
προγράμματος 
συμψηφισμού 
μετρήσεων  για 
ηλεκτρικό ρεύμα
Το ΕΒΕ Λευκωσίας 
αντιμετωπίζει θετικά την 
πιλοτική εγκατάσταση του 
πρώτου  έξυπνου  μετρητή  
(smart metering) για 
οικιακούς σκοπούς που 
επιτρέπει συμψηφισμό της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος με την ιδία 
παραγωγή. Ευελπιστεί  
ότι η πιλοτική εφαρμογή 
θα επεκταθεί τάχιστα να 
καλύψει βιομηχανικές και 
εμπορικές χρήσεις ώστε να 
επιτρέπει το συμψηφισμό 
της κατανάλωσης με την 
παραγόμενη  ηλεκτρική 
ενέργεια όχι μόνο από 
φωτοβολταϊκά αλλά και από 
άλλες μεθόδους παραγωγής.
Τονίζεται ότι  θα πρέπει 
να επισπευθεί η πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος 
συμψηφισμού μετρήσεων  
ώστε να υπάρξει πλήρης 
εφαρμογή του σχεδίου 
παγκύπρια. Εκτός από την 
εξοικονόμηση στο κόστος 
ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε 
υποστατικό ένα τέτοιο σχέδιο 
θα μειώσει και τις επενδυτικές 
υποχρεώσεις της ΑΗΚ.
Πρωτίστως όμως επείγει η 
διαμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου που θα επιτρέπει 
όπως όλοι οι παραγωγοί 
ενώνονται στο σύστημα 
μεταφοράς, δίνοντας 
προτεραιότητα πρόσβασης 
στο δίκτυο σε αυτούς που  
μπορούν να παράγουν και να 
διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα 
στις χαμηλότερες δυνατές 
τιμές.

Αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας 
είχε συνάντηση με το ∆ήμαρχο Λευ-
κωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.
Κατά την οποία αντηλλάγησαν 

απόψεις για αναζωογόνηση του Αστι-
κού Κέντρου της πρωτεύουσας και 
ιδιαίτερα για αναστροφή της φθίνου-
σας πορείας των κύριων εμπορικών 
οδών  της πόλης όπως της Μακαρίου, 
της Στασικράτους και της Ευαγόρου.
΄Εγινε επίσης ευρεία συζήτη-

ση για τους λόγους που οδήγη-
σαν το αστικό εμπορικό κέντρο της 
πρωτεύουσας σε μαρασμό και κα-
τατέθηκαν εισηγήσεις για βραχυ-
πρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους 
τρόπους που θα μπορούσαν να το 
αναζωογονήσουν.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επί-

σης εκ μέρους του ∆ήμου Λευκωσίας 
ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Νουρής και 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναζωο-
γόνησης κ. Άριστος ∆ράκος.
Εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας πα-

ρευρέθηκαν ο  Πρόεδρος κ. Κώστας 
Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος Υπηρε-

σιών κ. Μιχάλης Μουσιούττας, το Επί-
τιμο μέλος κ. ∆ημοσθένης Σεβέρης, ο 
∆ιευθυντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους 
και η Ανώτερη Λειτουργός κα Νιόβη 
Παρισινού.

Την αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου συζήτησαν 
ΕΒΕ Λευκωσίας και ∆ήμαρχος Λευκωσίας

Εισηγήσεις για αναστροφή της κατάστασης
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 ΕΒΕ  ΛΕΜΕΣΟΥ
 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 2ος όροφος
Τ.Κ. 55699, 3781 Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25-877350, Φαξ: 25-661655

 e-mail: chamberl@cytanet.com.cy

Επαφές με συνδέσμους μέλη του 

ΕΒΕΛ πραγματοποίησε πρόσφατα ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φιλόκυ-

προς Ανδρέου, συνοδευόμενος από 

τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιπροέ-

δρους. Σκοπός των συναντήσεων ήταν 

η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονι-

σμός ενεργειών προς την κατεύθυνση 

επίλυσης προβλημάτων και επίτευξης 

κοινών στόχων.

Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων: 

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο και το 

∆ιευθυντή του Συνδέσμου Ναυτικών 

Πρακτόρων Χριστάκη Παπαβασιλείου 

και Λευτέρη Κουζαπά, τέθηκαν επί τάπη-

τος θέματα που άπτονται της αναβάθμι-

σης – και της συνακόλουθης ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού 

της Λεμεσού. 

Οι δύο πλευρές προσδοκούν ότι η 

επέκταση του λιμανιού βάσει των υφι-

στάμενων σχεδίων της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου, θα προχωρήσει σύμφωνα με 

τους ισχύοντες προγραμματισμούς μέ-

σα στους επόμενους μήνες. Επιβάλλεται 

επίσης οι χώροι του Λιμανιού να αξιο-

ποιηθούν σωστά, ούτως ώστε οι εταιρεί-

ες οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο στον 

τομέα της εκμετάλλευσης φυσικού αε-

ρίου να είναι σε θέση να τους χρησιμο-

ποιήσουν.  

Εκφράστηκε επίσης ικανοποίηση για 

το γεγονός ότι ξένες εταιρείες διαμετα-

κομιστικού εμπορίου εξέφρασαν το κατ’ 

αρχήν ενδιαφέρον τους για να δραστη-

ριοποιηθούν στο λιμάνι της Λεμεσού, 

ειδικά υπό το φως της έκρυθμης κατά-

στασης σε γειτονικές χώρες που τείνει 

να καταστήσει την εκεί παρουσία τους 

προβληματική.

Στη συνάντηση με το Σύνδεσμο, ο Πρό-

εδρος του ΕΒΕΛ συνοδευόταν από τον 

Αντιπρόεδρο Υπηρεσιών Γιώργο ∆ημητρί-

ου. Παρών ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος 

Εμπορίου του ΕΒΕΛ (και Αντιπρόεδρος 

του Συνδέσμου) Ρηγίνος Τσάνος.

Σύνδεσμος Γ’ Βιομηχανικής Περιο-

χής: Στη συνάντηση με το Πρόεδρο του 

Συνδέσμου Πανίκου Χατζηχαμπή και 

μέλη του Συμβουλίου του συζητήθηκαν 

θέματα όπως τα ενοίκια των βιομηχανι-

κών οικοπέδων, με αίτημα τη μείωση 

τους, καθώς χωρίς καθόλου να παρα-

γνωρίζονται τα υφιστάμενα συμβόλαια, 

η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει 

ιδιάζουσες συνθήκες μέσα στις οποίες 

τίθεται πρόβλημα ακόμη και για τη βιω-

σιμότητα πολλών βιομηχανιών.

Αναφορά έγινε επίσης στο αίτημα για 

σύνδεση της Βιομηχανικής περιοχής με 

τον αυτοκινητόδρομο, που άπτεται και 

θέματος ασφάλειας καθώς με την ύπαρ-

ξη μίας μόνο εισόδου/εξόδου εμπεριέ-

χει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Από πλευράς Συνδέσμου τέθηκαν 

επίσης οι ψηλές χρεώσεις υδατοπρομή-

θειας για τη συγκεκριμένη βιομηχανική 

περιοχή, πέρα από το κοινό πρόβλημα 

της βιομηχανίας στο σύνολο της που 

προκύπτει από το γεγονός ότι η Κύπρος 

έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση. 

Στη συνάντηση με το Σύνδεσμο ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕΛ συνοδευόταν από 

τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας Ανδρέα 

Λαό.

Επαφές Προέδρου ΕΒΕΛ με κλαδικούς συνδέσμους

Παρά την οικονομική ύφεση και την 

αναμενόμενη δυσκολία στην εξεύρε-

ση χορηγών, οι διοργανωτές του ∆ιε-

θνούς Μαραθωνίου Λεμεσού, φαίνεται 

να κερδίζουν το στοίχημα γι’ ακόμη μια 

επιτυχημένη αλλά και αναβαθμισμένη 

διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή, 24 Μαρτίου, στην περιοχή 

του μόλου.  

Σε πρόσφατη διάσκεψη Τύπου  οι τέσ-

σερις διοργανωτές, ο Γυμναστικός Σύλλο-

γος Ολύμπια (ΓΣΟ), ο ∆ήμος Λεμεσού, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Λεμεσού και η Εταιρεία Τουριστικής Ανά-

πτυξης και Προβολής Λεμεσού, επισήμα-

ναν ότι παρά τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζονται στη χώρα μας ο 

7ος Μαραθώνιος Λεμεσού θα πραγμα-

τοποιηθεί και φέτος με αναβαθμισμένη 

διοργάνωση και με αυξημένο αριθμό 

συμμετοχών τόσο από το εσωτερικό όσο 

και από το εξωτερικό.  

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού Φιλό-

κυπρος Ανδρέου, στο χαιρετισμό του 

δήλωσε πως, παρά το γεγονός ότι ο ιδι-

ωτικός τομέας «βιώνει και πληρώνει αυτό 

το τσουνάμι της οικονομικής κρίσης που 

περνούμε αυτήν τη στιγμή», η συμμετοχή 

ιδιωτικών εταιρειών στον ∆ιεθνή Μαρα-

θώνιο της Λεμεσού παραμένει δεδομένη 

και αποδεικνύει πως «όπου υπάρχει ιδιω-

τικός τομέας, υπάρχει και ανάπτυξη». Τό-

νισε επίσης ότι οι διοργανωτές θα κάνουν 

«τα αδύνατα δυνατά», ώστε να στεφθεί με 

επιτυχία ακόμη ένας ∆ιεθνής Μαραθώνι-

ος της Λεμεσού. 

Οι αθλητικές εκδηλώσεις, περιλαμβά-

νουν τον Μαραθώνιο, το μισό Μαραθώ-

νιο, τον "∆ρόμο Υγείας" 10 χιλιομέτρων, 

τον Εταιρικό ∆ρόμο 5 χιλιομέτρων και 

τον Μαθητικό ∆ρόμο ενός χιλιομέτρου.

Μεγάλη απήχηση έχει ο εταιρικός/

ομαδικός δρόμος των 5χλμ, με πέραν των 

50 οργανισμών να έχουν δηλώσει μέχρι 

στιγμής συμμετοχή, ενώ ο αριθμός των 

συμμετεχόντων στον εταιρικό ομαδικό 

δρόμο των 5χλμ έχει φτάσει τους 1300.  

Ο ∆ιεθνής Μαραθώνιος της Λεμε-

σού έχει χαρακτηριστεί από τη βρετανι-

κή ιστοσελίδα RUN 247 ως ο «Καλύτερος 

Μαραθώνιος ∆ρόμος Παγκοσμίως για 

Αρχάριους ∆ρομείς»  και συμβάλει ση-

μαντικά στην προβολή και ανάδειξη της 

Λεμεσού ως τουριστικού προορισμού και 

ενισχύει τον τουρισμό κατά την χειμερι-

νή περίοδο. 

Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ
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 ΕΒΕ   ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
 Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201,
 P.O.Box. 53124, 3300  Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291

 e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρου-

αρίου ∆ημόσια Ακρόαση για την εκ-

πόνηση Τοπικού Σχεδίου για τις 

κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας 

Αμμοχώστου, στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του δημαρχείου Σωτήρας. 

Το τοπικό σχέδιο για την Ελεύθερη 

Επαρχία Αμμοχώστου περιλαμβά-

νει το ∆ήμο Σωτήρας και τις Κοινότη-

τες Λιοπετριού, Φρενάρους, Αυγόρου, 

Αγίου Γεωργίου Αχερίτου (Βρυσού-

λες) και τις περιοχές των κοινοτήτων 

Άχνας και Ξυλοφάγου που βρίσκονται 

εκτός των Βρετανικών Βάσεων. 

Στην ακρόαση συμμετείχαν, επίσης, 

εκπρόσωποι αρμόδιων Υπουργείων 

και Τμημάτων. Το πρόγραμμα της δη-

μόσιας ακρόασης περιλάμβανε θέμα-

τα επέκτασης Οικιστικών, Εμπορικών, 

Αγροτικών, Βιομηχανικών και Τουρι-

στικών Ζωνών, αναβάθμιση συντε-

λεστή δόμησης ή Ζωνών, μείωσης 

Κτηνοτροφικών Ζωνών, επηρεασμού 

από καθορισμένους δρόμους, σύνθε-

τα και άλλα θέματα.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Αμμοχώστου συμμετείχε στη 

∆ημόσια Ακρόαση με αίτημα την επέ-

κταση της Βιομηχανικής Περιοχής 

Φρενάρους για τη δημιουργία νέων 

οικοπέδων και ταυτόχρονα την ένταξη 

της εταιρείας «Σάββας Χατζηγιώρκης 

& Υιοί Λτδ». Το αίτημα αυτό που κα-

ταχώρησε το ΕΒΕΑ έχει ως στόχο την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Ελεύθερης 

Επαρχίας Αμμοχώστου, αφού με την 

επέκταση της Βιομηχανικής Περιοχής 

Φρενάρους θα υπάρχει προσέλκυση 

νέων επενδύσεων, νοούμενου ότι η 

Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους εί-

ναι η μοναδική κρατική βιομηχανική 

περιοχή σε όλη την επαρχία.

Παράλληλα με επιστολή του προς το 

Πολεοδομικό Συμβούλιο το ΕΒΕΑ κα-

τέθεσε επιπλέον απόψεις και ειση-

γήσεις σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο 

Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

Οι γενικές αρχές που διέπουν τις προ-

τάσεις του ΕΒΕΑ είναι οι ακόλουθες:

 1. Το Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων πρέ-

πει να στοχεύει την ισορροπημένη 

ανάπτυξη των παραγωγικών τομέ-

ων και των υποδομών όλων των 

Κοινοτήτων.

2. Να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμε-

να πολεοδομικά Σχέδια των ∆η-

μαρχούμενων περιοχών ώστε να 

υπάρχει Ενιαίος Σχεδιασμός και 

Στρατηγική Ανάπτυξης ολόκληρης 

της Επαρχίας Αμμοχώστου.

3. Ο Σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπό-

ψη το μελλοντικό άνοιγμα της κατε-

χόμενης πόλης της Αμμοχώστου.

4. Ολοκλήρωση έργων υποδομής 

που εκκρεμούν για χρόνια.

5. ∆ιαφύλαξη του αγροτικού χα-

ρακτήρα των κοινοτήτων και 

αναδιάρθρωση της γεωργικής πα-

ραγωγής μέσα στα πλαίσια του 

Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. ∆ημιουργία υποδομών για την με-

ταποίηση και εμπορία των τοπικών 

γεωργικών προϊόντων.

7. Η οικιστική και πολεοδομική 

ανάπτυξη να γίνει κάθετα αντί 

οριζόντια με τη δημιουργία περισ-

σότερων ορόφων, λαμβάνοντας 

υπόψη το υψηλό κόστος και το πε-

ριορισμένο έδαφος της Επαρχίας. 

Ενέργεια, η οποία θα οδηγήσει στη 

μείωση του κόστους ανά μονάδα 

και την ενθάρρυνση νέων επενδύ-

σεων.

8. Επέκταση της Βιομηχανικής Περιο-

χής Φρενάρους για τη δημιουργία 

νέων οικοπέδων και την κάλυψη 

μονάδων που λειτουργούν εκτός 

αυτής.

Στήριξη Βουλευτών Αμμοχώστου και ΚΕΒΕ στο ΕΒΕΑ
Σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 
17/1/2013 στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων μεταξύ του 
ΕΒΕΑ και των Βουλευτών 
Αμμοχώστου σε επίπεδο 
Κοινοβουλευτικής 
εκπροσώπησης, συζητήθηκε 
το θέμα της προσπάθειας 
που καταβάλλεται από 
τοπικούς παράγοντες της 
Ελεύθερης Αμμοχώστου για τη 
διάσπαση του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου.

Όλοι οι Βουλευτές τόνισαν 
ότι πρέπει να διαφυλαχθεί ο 
Επιμελητηριακός θεσμός και το 
αδιαίρετο του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου και ότι είναι 
αδιανόητο και εθνικά 
επικίνδυνο να καταργούμε την 
κατοχή και να διαχωρίζουμε 
τους Αμμοχωστιανούς σε 
πρόσφυγες και μη.

Τόνισαν επίσης την ανάγκη 
ενότητας και συνεργασίας 
μεταξύ όλων των φορέων 

για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει τόσο η επαρχία 
όσο και η Κυπριακή οικονομία 
γενικότερα.

Σχετική ανακοίνωση στήριξης 
προς το ΕΒΕΑ, εξέδωσε και το 
ΚΕΒΕ, στην οποία αναφέρεται 
στην πλούσια 60χρονη δράση 
του Επιμελητηρίου και την 
ουσιαστική συμβολή του 
στην οικονομική ανάπτυξη 
της επαρχίας και του τόπου 
γενικότερα.

Στην δύσκολη συγκυρία που 
βιώνουμε τόσο στο εθνικό 
θέμα όσο και στην οικονομία, 
προσθέτει το ΚΕΒΕ, δεν είναι 
λογικό να υπονομεύουμε και 
να υποσκάπτουμε φορείς που 
διαχρονικά απέδειξαν την 
τεράστια συνεισφορά τους 
στην επαρχία και στον τόπο 
μας.  Τώρα είναι η ώρα της 
συνένωσης δυνάμεων και της 
ενίσχυσης των αξιόπιστων 
φορέων και όχι η υπονόμευση 
τους.

Δημόσια ακρόαση για την εκπόνηση Τοπικού 
Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου
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 ΕΒΕ     ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12, 
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

 e-mail: lcci@spidernet.com.cy

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτε-
ρη επιτυχία στην Αθήνα από 1η έως 
3 Μαρτίου 2013 η Έκθεση “Ελαιοτε-
χνία”. Στην Έκθεση συμμετείχαν στα 
πλαίσια του κοινοτικού Σχεδίου δια-
συνοριακής συνεργασίας Κύπρου – 
Ελλάδας “Αγροτοεπιχειρείν”,  
Τυποποιητές ελαιολάδου και ελιών 

από τη επαρχία Λάρνακας.  Στο πρό-
γραμμα «Αγροτοεπιχειρείν» συμμετέ-
χει η Αναπτυξιακή Λάρνακας, Κρήτης 
και Μυτιλήνης όπως και το Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λάρνακας. Η Έκθεση η οποία πραγ-
ματοποιείται για 5η συνεχή χρονιά 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των 
αγοραστών ελαιολάδου και ελιών, 
ενώ αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης 
και επαφής επαγγελματιών του κλά-
δου.  Το περίπτερο της Λάρνακας 
συγκέντρωσε το ζωηρό ενδιαφέρον 
αγοραστών ελαιολάδου από διά-

φορες χώρες.  Ως γνωστό η επαρχία 
Λάρνακας αποτελεί σημαντικό παρα-
γωγό ελαιολάδου με  650.000 ελαι-
όδεντρα και 24,2% της παγκύπριας 
παραγωγής.  Το ελαιόλαδο της Λάρ-
νακας παραδοσιακά θεωρείται ανώ-
τερης ποιότητας. Το Επιμελητήριο 
Λάρνακας και με τη λήξη του Σχεδί-
ου επεξεργάζεται ενέργειες οι οποίες 
θα υποβοηθήσουν τους τυποποιητές 
Ελαιολάδου της Επαρχίας να προω-
θήσουν και να αναδείξουν τα προ-
ϊόντα τους όπως και για χορήγηση 
περαιτέρω τεχνογνωσίας και βοήθει-
ας προς τους καλλιεργητές.

Συμμετοχή των 
τυποποιητών ελαιολάδου 
και ελιών της επαρχίας 
Λάρνακας στην  Έκθεση 
“Ελαιοτεχνίας” στα 
πλαίσια του Σχεδίου 
“Αγροτοεπιχειρείν”

Ενημέρωση για τη διαδικτυακή Έκθεση Cyprus Properting 
and Investing in Cyprus στο ΕΒΕ Λάρνακας

Η China Expo Online Ltd σε συνεργασία με τον 
Κυπρο-Κινέζικο Επιχειρηματικό Σύνδεσμο διορ-
γάνωσε ενημερωτική διάλεξη στο Επιμελητήριο 
Λάρνακας σχετικά με την πρωτοποριακή διαδικτυ-
ακή Έκθεση Cyprus Properties and Investing in 
Cyprus που θα φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύ-
λη chinaexpoonline.com . Σύντομο εισαγωγικό 

χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας 
κ. Όθωνας Θεοδούλου ο οποίος καλωσόρισε την 
εταιρεία chinaexpo όπως και κάθε προσπάθεια για 
ενημέρωση των επιχειρηματιών μας για σημαντι-
κές ξένες αγορές όπως την Κίνα.
Στην ενημερωτική διάλεξη επεξηγήθηκε ο θε-

σμός, ο τρόπος λειτουργίας και η αποδοτικότητα 

των διαδικτυακών εκθέσεων ως μια αποδοτικότε-
ρη μέθοδος προβολής εταιρειών, προϊόντων και 
υπηρεσιών σε μια τεράστια αγορά όπως την  Κι-
νεζική.
Τη διάλεξη παρακολούθησε σημαντικός αριθ-

μός μελών του Επιμελητηρίου οι οποίοι επέδειξαν 
ζωηρό ενδιαφέρον.

Το ΕΒΕ Λάρνακας καταθέτει 
απόψεις στη διαγνωστική 

φάση του Eυρωπαϊκού 
προγράμματος ENPI-Med
Το ΕΒΕ Λάρνακας συμμετέχει κα-

ταθέτοντας τις απόψεις του στη δια-
γνωστική φάση του προγράμματος 
“Mediterranean for the Promotion of 
Sustainable urban Strategies”.  Στο σχέ-
διο συμμετέχει ο ∆ήμος Λάρνακας και 
άλλοι ∆ήμοι της Μεσογείου από Ισπα-
νία, Τυνησία και Λίβανο. Κατά τη διάρ-
κεια της διαγνωστικής φάσης του έργου 
θα εξεταστούν οι τομείς των υποδομών, 
∆ημογραφίας, Περιβάλλοντος,  Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας όπως και της 
οικονομίας της Λάρνακας. Σκοπός των 
εργαστηρίων της διαγνωστικής φάσης 
είναι η παρουσίαση και η σύνθεση  των 
κρίσιμων θεμάτων καθώς και η ανά-
πτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντι-
μετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Τιμητική Διάκριση στο 
Δρα Χρίστο Α. Θεοδούλου
Ο ∆ρ. Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου, 

δικηγόρος, μέλος του Ε.Β.Ε. Λάρνακας, 

ανηγορεύθη την 1η ∆εκεμβρίου, 2012, σε 

εταίρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 

Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στα Χανιά, 

Κρήτης, τίτλος που αποτελεί την ανώτερη 

διάκριση που απονέμεται από το Ίδρυμα σε 

διακεκριμένες προσωπικότητες.

Συνήλθε η Επιτροπή Ανάπτυ-
ξης Λάρνακας υπό την προεδρία 
του ∆ημάρχου Λάρνακας κ. Αν-
δρέα Λουρουτζιάτη.  
Η Επιτροπή, με τη συμμετοχή 

του Προέδρου του ΕΒΕ Λάρνα-
κας κ. Όθωνα Θεοδούλου, Βου-
λευτών Λάρνακας, Συντεχνιών, 
Κομμάτων κ.α εξέτασε την πο-
ρεία του ενιαίου έργου Λιμανιού  
- Μαρίνας όπως και το θέμα της 
μετακίνησης των εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα.  
Για το θέμα του ενιαίου έργου Λι-
μανιού – Μαρίνας κλήθηκαν επί-
σης ο κ. Ιάκωβος Ιακώβου και ο 
κ. Ανδρέας Χαραλάμπους εκ μέ-
ρους της Κοινοπραξίας Ζήνων 
και ο Πρόεδρος και Αντιπρό-
εδρος της Αρχής Λιμένων Κύ-
πρου, κ.κ. Χρύσης Πρέντζας και 
Γιαννάκης Ζάουρας.
Κατά τη συζήτηση η οποία διε-

ξήχθηκε, η Κοινοπραξία “Ζήνων” 

μετέφερε την βεβαιότητα για δα-
νειοδότηση του έργου μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών, ούτως ώστε να ξεκινήσει 
το έργο με την πρώτη φάση.  Ο 
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 
Όθωνας Θεοδούλου τόνισε τη 
σημασία του έργου για διάφο-
ρους τομείς της οικονομίας, τόσο 
τοπικά όσο και παγκύπρια λόγω 
και του υπερτοπικού χαρακτήρα 
του έργου, όπως και τη σημαντι-
κή προσπάθεια την οποία δια-
χρονικά το ΕΒΕ Λάρνακας και η 
πόλη κατέβαλαν για την πραγμα-
τοποίηση του έργου.
Το Επιμελητήριο Λάρνακας 

υποστηρίζει όπως μετά την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
δοθεί λογικό και συμφωνημένο 
περιθώριο χρόνου στην Κοινο-
πραξία να εξεύρει τα απαραίτητα 
κεφάλαια για την πραγματοποίη-
ση του έργου.

Συνεδρία Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας
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 ΕΒΕ    ΠΑΦΟΥ
 7 Λεωφ. Αθηνών & Αλέξανδρου Παπάγου Γωνία
Κτίριο Τόλμη, 1ος όροφος, Γραφ. 101-102 
P.O. Box 60082, 8100 Πάφος, Κύπρος
Τηλ.: 26818173 Φαξ: 26944602

 e-mail: evepafos@cytanet.com.cy

Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου όπου είχε συνάντηση με το 
∆.Σ. του Επιμελητηρίου πραγματοποίησε την ∆ευτέρα 
στις 17/12/2012 ο Πρόεδρος της Ε∆ΕΚ, κ.Γιαννάκης Ομή-
ρου, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πάφου κ. 
Μάκη Ρουσή και το πρώην Βουλευτή της Ε∆ΕΚ κ. Ηλία 
Μυριάνθους.   
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Λεπτός ανα-
φέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Επαρχίας της Πάφου και ζή-
τησε από τον Πρόεδρο της Βουλής όπως βρεθεί τρόπος να 
επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα της ρευστότητας των Τραπε-
ζών, με στόχο την ανταγωνιστική δανειοδότηση του Επι-
χειρηματικού κόσμου. Ζητήθηκε επίσης η συμπερίληψη 
της Επαρχίας στον γενικότερο σχεδιασμό του κράτους για 
την διαχείριση φυσικού αερίου/ υδρογονανθράκων κα-
θώς και η προώθηση της αδειοδότησης και κατασκευής 
των μεγάλων εμπλουτιστικών έργων ανάπτυξης του ιδι-
ωτικού τομέα της Επαρχίας, τα οποία θα έχουν σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της επαρχίας.   
Ειδική αναφορά έγινε από τα Μέλη του ∆Σ Επιμελητηρίου 
στα έργα υποδομής και ανάπτυξης της Επαρχίας της Πά-
φου όπως η επιτάχυνση υλοποίησης του ∆ιαχειριστικού 
Σχεδίου Ακάμα, η άμεση προώθηση των βασικών οδικών 
έργων υποδομής που χρειάζεται η Επαρχία, η αναβάθμι-
ση και εξωραϊσμός των Λιμανιών (Κ.Πάφου και Λατσιού) 
και η κατασκευή αγκυροβολίου στο λιμανάκι της Κ. Πά-

φου. Αναφέρθηκε τέλος το μείζων θέμα της φορολόγη-
σης Ακίνητης περιουσίας και ζητήθηκε η υποστήριξη του 
Προέδρου της Ε∆ΕΚ για μια δίκαιη φορολόγηση Ο Πρόε-
δρος της Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκης Ομήρου αφού υπογράμμισε 
τον σημαντικό ρόλο του Ε.Β.Ε Πάφου στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας, αναγνώρισε την ορθότητα των προ-
τάσεων των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου και δεσμεύ-
τηκε όπως αρκετά από τα θέματα που αναφέρθηκαν θα 
προωθηθούν για υλοποίηση. Ανέφερε τέλος τις τεράστιες 
ευθύνες των τραπεζών για την οδυνηρή κατάσταση που 
οδηγήθηκε η οικονομία και εξέφρασε την λύπη του για 
τις κοινωνικές περικοπές σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες 
ένεκα μνημονίου αλλά παράλληλα τόνισε πως είναι ανά-
γκη να γίνει συγύρισμα των ∆ημοσίων οικονομικών.   

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ στο Επιμελητήριο Πάφου

To ΕΒΕ Πάφου χαιρετίζει τo ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των δύο λιμανιών και απαιτεί την άμεση ανάπτυξη τους

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου χαιρετίζει 
την οριστική λύση που έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο στο 
μείζον θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των λιμανιών  Κά-
τω Πάφου και Λατσιού ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την άμεση 
ανάπτυξη και αναβάθμιση τους. Είναι σημαντικό για την ευρύ-
τερη περιοχή της Επαρχία Πάφου να δοθεί άμεσα το πράσινο 
φως για την έναρξη των εργασιών για ανάπτυξη και αναβάθμι-
ση των δύο λιμανιών. 
Το Επιμελητήριο Πάφου υποστηρίζει διαχρονικά  τις πιο κάτω 
θέσεις:
ΛΙΜΑΝΑΚΙ Κ. ΠΑΦΟΥ (∆ιαχείριση από την Αρχή Λιμένων)
•  Να διατηρήσει το παραδοσιακό του χαρακτήρα, που είναι 
συνδεδεμένος με την ταυτότητα της Πάφου.

•  Να προχωρήσει τάχιστα  μελέτη και λήψη ανάλογης απόφα-
σης για κατασκευή προβλήτας ή/και άλλης αναγκαίας θαλάσ-
σιας υποδομής ώστε να εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλοια.

•  Να μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής υποθαλάσσιου κυ-
ματοθραύστη για την προστασία και ασφάλεια του λιμανι-
ού.

•  Να εξωραϊστεί η γενικότερη εικόνα των κτιρίων που περιβά-
λουν τον χώρο του λιμανιού.

ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Συνδιαχείριση 
από την Αρχή Λιμένων, τον ΚΟΤ   και το ∆ήμο Π. Χρυσοχούς)
•  Την ανάπτυξη και αναβάθμιση του με ανάλογες διευκολύν-
σεις και με την δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στο θα-
λάσσιο και χερσαίο χώρο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό και στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Σύντομα το ∆Σ του Ε.Β.Ε Πάφου θα ζητήσει συνάντηση με την 
Αρχή Λιμένων και τους άλλους εμπλεκόμενους οργανισμούς 
και φορείς για την άμεση προώθηση των διαχρονικών προτά-
σεων του Επιμελητηρίου.

μικρά
Προγραμματιζόμενα σεμινάρια 
του α΄εξαμήνου 2013
1.  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΥ      ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ - σε 
συνεργασία με το ΚΕΒΕ –  7 ώρες  - 
Τετάρτη 3.4.2013

2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ: MIA ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ    ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆Ι-
ΚΑΙΟΥ - 6 ώρες - Τετάρτη 
22.5.2013

3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙ-
Ο∆Ο ΚΡΙΣΗΣ - 7 ώρες  - Τ ε -
τάρτη 12.6.2013

Eνημερωτικές διαλέξεις σε
μαθητές σχολείων της Πάφου
Ενημερωτικές διαλέξεις σε μαθητές του 
Λυκείου Πολεμίου και του Γυμνασί-
ου Παναγίας Θεοσκέπαστης Κ. Πάφου 
έκανε ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρί-
ου Πάφου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης την 
Παρασκευή 18/1/2013 και Παρασκευή 
25/1/2013 αντίστοιχα. Ο ∆ιευθυντής του 
Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στον ρόλο 
του Επιμελητηρίου, στην κατάσταση της 
Κυπριακής οικονομίας και στα στάδια 
της οικονομικής ανάπτυξης της Πάφου 
ως και στα ευεργετικά αποτελέσματα 
που θα αποφέρει στην Επαρχία η ανά-
δειξη της πόλης της Πάφου ως Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 
2017. Οι μαθητές ενημερώθηκαν ακό-
μα για τα προβλήματα που παρατηρού-
νται από την Οικονομική κρίση αλλά και 
για το πως προχωρεί το θέμα του Κυπρι-
ακού μνημονίου. Έγινε ειδική αναφο-
ρά στο μείζον θέμα της ανεργίας που 
μαστίζει την Επαρχία και ειδικά τη νεο-
λαία και υπογράμμισε τους τομείς ανά-
πτυξης που μπορούν να οδηγήσουν σε 
αύξηση της Απασχόλησης και σε οικο-
νομική ανάκαμψη. Ξεχωριστή αναφορά 
έγινε στο θέμα των Υδρογονανθράκων 
και στις δυνατότητες εμπλοκής και αξιο-
ποίησης της Επαρχίας Πάφου.  Ο κ. Ζα-
μπυρίνης παρουσίασε στους μαθητές 
των δύο σχολείων τους πιο δημοφιλείς 
κλάδους σπουδών, τα πιθανά επαγγέλ-
ματα του μέλλοντος, τις νέες θέσεις ερ-
γασίας που θα δημιουργηθούν από 
την ανάπτυξη του φυσικού αερίου (λό-
γω της εξερεύνησης, εξόρυξης, επεξερ-
γασίας, παραγωγής και μεταφοράς του). 
Παρότρυνε επίσης τους νέους όπως αξι-
οποιήσουν τα όσα αναφέρθηκαν, ώστε 
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στο 
θέμα της επιλογής του επαγγελματικού 
τους προσανατολισμού. 
Στη συνάντηση έγινε ζωντανός διά-
λογος ο οποίος βοήθησε στην καθο-
δήγηση και τον προβληματισμό των 
μαθητών.      

Το Ε.Β.Ε Πάφου μέσα στα πλαίσια της 
κοινωνικής του πολιτικής, εν’ όψει των 
εορτών των Χριστουγέννων και με 
αφορμή την οικονομική κρίση που 
περνάει η επαρχία της Πάφου προσέ-
φερε επιταγές των 1000€ στο Ταμείο 
Ευημερίας του ∆ήμου Γεροσκήπου και 

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιφέρει-
ας Πόλης Χρυσοχούς αντίστοιχα.  Την 
επιταγή στον ∆ήμαρχο Γεροσκήπου κ. 
Μάκη Παυλίδη παρέδωσε αντιπροσω-
πεία του Επιμελητηρίου με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε Πάφου κ. Γι-
ώργο Λεπτό, το Πρόεδρο της Επιτρο-

πής ∆ημοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων του 
Ε.Β.Ε κ. Χάρη Τσιολή και τον ∆ιευθυντή 
του Επιμελητηρίου κ. Κενδέα Ζαμπυρί-
νη.  Την επιταγή στο ∆ήμαρχο Πόλης 
Χρυσοχούς κ. Άγγελο Οδυσσέως παρέ-
δωσε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου κ. Ηλίας Μυριάνθους.    

Το ΕΒΕ Πάφου στηρίζει άπορες οικογένειες της επαρχίας
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Η Medochemie, εξάγει το 23% των 
βιομηχανικών προϊόντων της Κύ-
πρου, είναι Κυπριακή εταιρεία παρα-
σκευής φαρμακευτικών προϊόντων, 
με έδρα την Λεμεσό, και έχει διεθνή 
χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1976 από 
τον ∆ρα Ανδρέα Πίττα και μέχρι σή-
μερα συνεχίζει να διαπνέεται από την 
ίδια φιλοσοφία: «Ποιοτική και οικονο-
μικά προσιτή φαρμακευτική αγωγή 
για όλους».
Εννέα από τα έντεκα εργοστάσια της 

Εταιρείας βρίσκονται στη Λεμεσό, ενώ 
άλλα δύο υπερσύχρονα εργοστάσια 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών εδρεύ-
ουν σε Ολλανδία και Βιετνάμ.
Η Medochemie παρασκευάζει μία 

ευρεία γκάμα προϊόντων με 4,000 
άδειες κυκλοφορίας και 650 διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να καταταχθούν 
σε περισσότερες από 10 θεραπευτικές 
κατηγορίες δίνοντας έτσι τη δυνατότη-
τα σε περισσότερους από 300 εκατομ-
μύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν 
τα προϊόντα της. Η εταιρεία μας έχει 
πρόσβαση σε αγορές του χώρου της 
υγείας 100 κρατών, που εκτείνονται 
και στα τέσσερα σημεία της υφηλίου. 
Η ομάδα Κανονιστικών Υποθέσεων 

της Medochemie ετοιμάζει φακέλους 
για τα νέα προϊόντα σε μορφή ΚΤΕ – 
CTD (Common Technical Document – 
Κοινό Τεχνικό Έγγραφο) και λαμβάνει 
άδειες κυκλοφορίας μετά από καλο-
σχεδιασμένες κανονιστικές στρατηγι-

κές σε όλη την υφήλιο, εφαρμόζοντας 
τόσο αμοιβαίες, αποκεντρωμένες όσο 
και εθνικές διαδικασίες κατάθεσης.
Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της πα-

ραγωγής διεξάγεται καθ’ όλη τη διαδι-
κασία παραγωγής εξασφαλίζοντας ότι 
η ποιότητα δομείται εξ’ αρχής στο τε-
λικό προϊόν.
Η μονάδα του μικροβιολογικού 

ελέγχου ποιότητας διεξάγει ελέγχους 
στειρότητας και μικροβιολογικούς 
ελέγχους, εξασφαλίζοντας τη συμμόρ-
φωση των προϊόντων μας με τις προ-
διαγραφές.
Όλα τα τελικά μας προϊόντα προ-

ωθούνται στην ξεχωριστή μονάδα 
ελέγχου σταθερότητας όπου τοποθε-

τούνται σε πρωτόκολλα σταθερότητας 
σε θαλάμους με συνθήκες φύλαξης 
περιβάλλοντος.  Εταιρεία απασχολεί 
συνολικά 1250 άτομα, 600 στην Κύ-
προ και 650 στο εξωτερικό.  Το 60% 
του προσωπικού είναι επιστήμονες.
Όλο το προσωπικό στη Medochemie 

περνάει από τακτική και σχολαστική 
εκπαίδευση σε όλες τις πτυχές της ερ-
γασίας τους.  Η Εταιρεία επενδύει και 
πιστεύει στο ανθρώπινο δυναμικό και 
οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε όλα τα επί-
πεδα, από τους χειριστές έως και τους 
ειδικευμένους επιστήμονες.
Η Medochemie ως εταιρεία εξαγω-

γών, έχει βραβευτεί 12 φορές από την 
κυβέρνηση της Κύπρου και έχει λάβει 

3 βραβεία εξαιρετικής επιχειρηματικής 
επίδοσης από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Το 2012 στα In Business Awards 
η Medochemie ανακηρύχθηκε η Κα-
λύτερη Επιχείρηση, ενώ το 2008 ανα-
δείχθηκε νικήτρια στην κατηγορά 
Βιομηχανία / Μεταποίηση.
Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μας 
είναι :  
Medochemie Ltd
Τ.Κ. 51409
3505 Λεμεσός
1-10 Κωνσταντινουπόλεως
3011 Λεμεσός
Τηλ.: 25 867600
Φαξ.: 25 560863
Email: office@medochemie.com

Εταιρείες που βραβεύτηκαν με το βραβείο εξαγωγών 2011

Η Medochemie Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων 
βραβεύτηκε για τα Βιομηχανικά της Προϊόντα

Γαλακτοκομείο Λευκονοιτζιάτης βραβεύτηκε για τα Βιομηχανικά της Προϊόντα
Το Γαλακτοκομείο Λευκονοιτζι-

άτης ιδρύθηκε το 1960 και το 1984 
μετονομάστηκε σε Lefkonitziatis 
Dairy Products Ltd.  Ασχολείται με 
την επεξεργασία γάλακτος για την 
παραγωγή παραδοσιακών κυπρι-
ακών Γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Τα κυριότερα προϊόντα που παρα-
σκευάζονται σήμερα στα υποστατι-
κά της εταιρίας είναι το Χαλλούμι, η 
Αναρή και μια σειρά από Γιαούρτια. 
Η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος 
της βιομηχανίας βρίσκεται από το 
1997 στην βιομηχανική Ζώνη Αγί-
ου Αθανασίου στη Λεμεσό.  Η μο-
νάδα είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με τις απαιτήσεις και τους κανονι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
θέματα εξοπλισμού παραγωγής και 
υγιεινής προσωπικού. Επιπρόσθετα 
έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση 
του συστήματος διαχείρισης ασφα-
λείας τροφίμων που εφαρμόζει 
(BRC – British Retail Consortium).  
Η Γαλακτοβιομηχανία Λευκονοι-

τζιάτη επεξεργάζεται σήμερα γύ-

ρω στα 8 εκατομμύρια λίτρα γάλα 
ετησίως και με την προοπτική της 
ενωμένης Ευρώπης φιλοδοξεί στα 
επόμενα χρόνια να αυξήσει ακόμη 
περισσότερο την παραγωγή της. Το 
χαλλούμι είναι το κυριότερο προ-
ϊόν το οποίο η εταιρία παράγει και 
εξάγει. Κύρια εξαγωγική αγορά εί-
ναι η Ευρωπαϊκή αγορά σε χώρες 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερ-
μανία, Σουηδία, Φιλανδία και Ελ-
λάδα. Είναι η δεύτερη φορά που 
βραβεύεται με το Βραβείο Εξαγω-

γών. Η πρώτη βράβευση έγινε τον 
Φεβρουάριο του 2011 για το έτος 
2009. 
Ο στρατηγικός στόχος της Γα-

λακτοβιομηχανίας Λευκονοιτζιά-
τη είναι να καθιερωθεί ως μια από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες επεξεργα-
σίας γάλακτος στην Κύπρο παρα-
μένοντας πιστή στο τρίπτυχο της 
επιτυχίας της: Γευση – Ποιότητα – 

Παράδοση.          
Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας μας 
είναι:
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΝΟΙ-
ΤΖΙΑΤΗ ΛΤ∆
Κύριο Αντώνη Πότσαρη
Τ.Θ. 54226, 3722 Λεμεσός, Τηλ. 
25-721060, 99-638250, Φαξ. 25-
726165, 
E-mail:info@lefkonitziatis.com
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2)  Στο στρατηγικό τομέα των νοσοκομείων να συ-

μπεριληφθούν τα κέντρα υγείας και ευεξίας, ιατρι-

κά κέντρα ή εξειδικευμένες κλινικές με ∆ιαγνωστι-

κά Κέντρα, ή και ειδικά κέντρα για εξειδικευμένες 

θεραπείες ασθενών (καρδιολογικό κέντρο, Κέ-

ντρο θεραπείας καρκίνου μαστού ή προστάτη 

κλπ) ή ακόμη σαν αναγκαιότητα εξειδικευμένες 

στέγες ηλικιωμένων, ενταγμένες στο υγιεινό πε-

ριβάλλον της υπαίθρου προσφέροντας όχι μόνο 

φροντίδα και θεραπεία αλλά και απασχόληση.

3) Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης 

μεγάλων εκτάσεων γης και υγιούς φυσικού περι-

βάλλοντος, οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις 

μπορεί να θεωρηθούν, ως στρατηγική χρήση 

και να ενταχθούν αρμονικά και με τις υπόλοιπες 

στρατηγικές χρήσεις (εκπαίδευση ή ιατρικό κέ-

ντρο). Για το τομέα αυτό έχει επιδειχθεί ήδη εν-

διαφέρον από επενδυτές προερχόμενους από τη 

Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη.

4)  Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις που επικρα-

τούν στη διεθνή αγορά για επιχειρηματικά πάρκα 

και παράλληλα συσχετίζοντας αυτές με το στρα-

τηγικό στόχο της Κύπρου να μετατραπεί σε διε-

θνή κόμβο παροχής υπηρεσιών, η προώθηση 

αναπτύξεων τύπου Επιχειρηματικού Πάρκου ως 

στρατηγικής χρήσεως, εντάσσεται απόλυτα στα 

πλαίσια μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων και 

είναι βέβαιο ότι σε τέτοια περίπτωση, θα συμβά-

λει στην επενδυτική αναζωογόνηση του τόπου.

5)  Στο στρατηγικό τομέα των Κέντρων Έρευνας και 

Ανάπτυξης και Υψηλής Τεχνολογίας να επεκτα-

θούν με τη μορφή Τεχνολογικών Πάρκων όπως 

επίσης και Πάρκα για υποδομή σε Logistics. Ει-

δικά η τελευταία υποδομή εάν ενταχτεί σε τέτοια 

πολιτική ως στρατηγική χρήση, θεωρώντας την 

Κύπρο σαν Ανατολική Πύλη της Ευρώπης, σί-

γουρα θα συμβάλει στην προώθηση της Κύπρου 

ως κόμβου διαμετακομιστικού εμπορίου.

6) Με βάση την υφιστάμενη πολιτική, στην ύπαι-

θρο επιτρέπονται τα Τουριστικά καταλύματα με 

τη μορφή ολοκληρωμένων ενιαίων συγκροτη-

μάτων Εξειδικευμένου Τουρισμού, σε συσχετι-

σμό με Κέντρα Υγείας και Ευεξίας. Παράλληλα, 

η πολιτική του ΚΟΤ για επίτευξη υψηλής ποιότη-

τας τουριστικών θερέτρων συνδυαζόμενα με Θε-

ματικό τουρισμό (ιατρικός, θρησκευτικός, αθλη-

τικός...) και με πλήρη εμπλουτιστική υποδομή,  

προδιαγράφει τον τομέα αυτό ως ένα σημαντι-

κό και στρατηγικής σημασίας τουριστικό προϊόν, 

για το οποίον υπάρχει διεθνώς σημαντική ζήτη-

ση. Προτείνουμε όπως ο τομέας αυτός ως περι-

γράφεται πιο πάνω, να καταστεί ως Στρατηγικής 

Σημασίας στα πλαίσια της νέας πολιτικής για Ενο-

ποιημένη, Μεγάλη και Σύνθετη Ανάπτυξη.

7)  Με τον εμπλουτισμό των βασικών στρατηγικών 

τομέων με εναλλακτικές στρατηγικές, να υπάρ-

χει δυνατότητα επιλογής των επενδυτών από ένα 

ευρύτερο φάσμα χρήσεων για τον κάθε τομέα 

προσαρμοσμένο στα ειδικά μοναδικά χαρακτη-

ριστικά της υπαίθρου. π.χ. Οι συμπληρωματικές 

χρήσεις είναι συμπλήρωμα/υποστήριξη των πιο 

πάνω στρατηγικών χρήσεων και θα πρέπει τα εμ-

βαδά τους να αποτελούν αντικείμενο διερεύνη-

σης, ανάλογα με τους τύπους ανάπτυξης που θα 

επιλεγούν από τον επενδυτή και από το πώς θα 

καταλήξει η μελέτη βιωσιμότητας. Γενικά θα μπο-

ρεί να υιοθετηθεί πολιτική συνύπαρξης όλων 

των χρήσεων κάτω από μία ενιαία οργανωμένη 

ανάπτυξη όπου τα αντίστοιχα εμβαδά να συμ-

βάλλουν στη βιωσιμότητα της.

8) Ως κίνητρο για εμπλουτισμό της σύνθετης ανά-

πτυξης με συμπληρωματικές χρήσεις (Ιατρικό κέ-

ντρο, νηπιαγωγείο κ.α.), ο συντελεστής δόμησης 

να είναι τουλάχιστον 50% του συνόλου. Επίσης 

το Σχέδιο να καθορίζει ένα κατώτατο όριο εμ-

βαδού για τα γήπεδα που θα συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη. Γενικά να μπορεί να υιοθετηθεί πολι-

τική συνύπαρξης όλων των χρήσεων μέσα στα 

πλαίσια μιας ενιαίας  ανάπτυξης, έτσι ώστε η σύν-

θετη ανάπτυξη να εντάσσεται αρμονικά στο πε-

ριβάλλον της υπαίθρου χωρίς να το αστικοποι-

εί. Ο συντελεστής δόμησης να κυμαίνεται μεταξύ 

30% και 35%, σε σύγκριση με το συντελεστή δό-

μησης που ισχύει στις αστικές περιοχές που εί-

ναι 60% ή και περισσότερο. Οι όροφοι μπορούν 

να κυμαίνονται αναλόγως της μορφολογίας του 

εδάφους από 2 έως 7.

9) Οι μεγάλες ενοποιημένες σύνθετες αναπτύξεις να 

μπορούν να χωροθετούνται πέραν των γεωργι-

κών ζωνών και σε μεικτές τουριστικές περιοχές, 

σε καθορισμένες περιοχές παραθεριστικής κα-

τοικίας ή και περιοχές εφαπτόμενες σε λειτουρ-

γική σύνδεση μαζί τους, όπου διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει μεγάλο απόθεμα αδρανούσας γης.

10) Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για την ανα-

βάθμιση της ανταγωνιστικότητας υποβαθμισμέ-

νων και προβληματικών τουριστικών καταλυ-

μάτων που βρίσκονται ή θα γίνουν στις αστικές 

περιοχές, έχει εισαγάγει ειδική πολιτική ενθάρ-

ρυνσης της ανάπτυξης τους, δίδοντας γενναιό-

δωρα κίνητρα που κυρίως αφορούσαν την επαύ-

ξηση των συντελεστών δόμησης. Για να υπάρχει 

δίκαιη αλλά και ολοκληρωμένη Πολιτική για την 

ανάπτυξη, θα πρέπει όλα αυτά τα κίνητρα που 

τέθηκαν πρόσφατα σε εφαρμογή μέσω των Το-

πικών Σχεδίων, (με την προϋπόθεση ότι δημι-

ουργούνται σε τουριστικά καταλύματα εμπλου-

τιστικά έργα που επαυξάνουν την ποιότητα του 

τουριστικού προϊόντος), να επεκταθούν και για 

τις τουριστικές αναπτύξεις που υφίστανται ή πρό-

κειται να γίνουν σε μη αστικές περιοχές, στην 

ύπαιθρο.

11) Είναι αποδεδειγμένο ότι για να διατηρηθεί η βι-

ωσιμότητα σε μια τουριστική ανάπτυξη, θα πρέ-

πει να μειωθεί αισθητά το πρόβλημα της επο-

χικότητας και της μειωμένης ζήτησης. Αυτός ο 

στόχος, μπορεί να επιτευχτεί συνδυαζόμενος 

και με την θεσμοθέτηση της δυνατότητας εισα-

γωγής στα τουριστικά καταλύματα και δωματί-

ων τύπου CONDOS. Τα τουριστικά καταλύματα 

τύπου condominium, που υπάρχουν και λει-

τουργούν από χρόνια στο εξωτερικό με μεγάλη 

επιτυχία δεδομένου ότι αντιμετώπισαν αποτελε-

σματικά το πρόβλημα της εποχικότητας, αποτε-

λούν παράδειγμα προς ανάλογο χειρισμό και 

θεσμοθέτηση.

12) Αναφορικά με τις Μεγάλες Ενοποιημένες Σύνθε-

τες Αναπτύξεις θα πρέπει να δοθούν ειδικά κίνη-

τρα για οικολογικές αναπτύξεις οι οποίες θα απο-

τελούν πρότυπα Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι αρχές 

που διέπουν τέτοιες αναπτύξεις θα πρέπει να εί-

ναι η προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση 

του φυσικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή των 

πιο ψηλών διεθνών προδιαγραφών για αειφόρο 

ανάπτυξη. Οι πιο πάνω στόχοι μπορεί να επιτευ-

χθούν με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργει-

ας, τη χρήση συστημάτων εξοικονόμησης νερού 

καθώς και την ανακύκλωση του, τη δημιουργία 

πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων για αποφυ-

γή εκτεταμένης χρήσης αυτοκινήτων, τη χρήση 

έξυπνων συστημάτων τεχνολογίας για εξοικονό-

μηση ενέργειας ως επίσης και τη χρήση και επα-

ναχρησιμοποίηση τοπικών υλικών μακράς διάρ-

κειας και φιλικών προς το περιβάλλον.

13) Επίσης, όσο αφορά το υπό διαμόρφωση κεφάλαιο 

της ∆ήλωσης Πολιτικής που αφορά την τουριστική 

ανάπτυξη και ειδικότερα την Πολιτική “Ολοκληρω-

μένα Τουριστικά Συγκροτήματα” σε διάφορες περι-

οχές, εισηγούμαστε τις πιο κάτω τροποποιήσεις που 

πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στην υλοποίηση με-

γάλων και ολοκληρωμένων τουριστικών συγκρο-

τημάτων στην ύπαιθρο:

Η παράγραφος (ε) της Πολιτικής που απαιτεί  •

γήπεδο τουλάχιστον 100,000 τ.μ. να τροπο-

ποιηθεί ώστε το γήπεδο που απαιτείται να εί-

ναι 50,000 τ.μ.

Η παράγραφος (στ) να τροποποιηθεί ώστε ο επι- •

τρεπόμενος συντελεστής δόμησης να αυξηθεί 

από 0.20:1 σε 0.25:1. Ο υφιστάμενος συντελεστής 

δόμησης είναι πολύ χαμηλός για τη δημιουργία 

βιώσιμων τουριστικών συγκροτημάτων.

Επίσης, η παράγραφος (ζ) να τροποποιηθεί ώστε  •

ο απαιτούμενος δημόσιος χώρος πρασίνου να εί-

ναι όπως για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που επι-

τρέπονται από το Σχέδιο Ανάπτυξης που ισχύει 

στην περιοχή. Η απαίτηση για παραχώρηση δη-

μόσιου χώρου πρασίνου σε ποσοστό 20% κρίνε-

ται υπερβολική και “τιμωρητική” για κάποιο που 

θέλει να επενδύσει για τη δημιουργία μιας τόσο 

μεγάλης ανάπτυξης.

Τέλος, θα πρέπει η παράγραφος (α) να καταργη- •

θεί. Η υφιστάμενη πολιτική, όπως είναι διατυπω-

μένη περιορίζει τον επενδυτή σε συγκεκριμένου 

τύπου ανάπτυξη, πράγμα το οποίο δεν είναι λο-

γικό και επιθυμητό. Εκείνο που έχει σημασία είναι 

όπως το τουριστικό συγκρότημα που θα δημι-

ουργηθεί να είναι πολύ υψηλού επιπέδου, με πα-

ρεμφερείς διευκολύνσεις που να διασφαλίζουν 

μια καθόλα ποιοτική ανάπτυξη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Θέσεις ΚΕΒΕ όσον αφορά την διαμόρφωση πολιτικής 
για το θέμα των μεγάλων σύνθετων αναπτύξεων 


