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Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για ομαλή 
επαναλειτουργία  της αγοράς

διαβάστε

Σειρά μέτρων άμεσης εφαρμο-
γής προτείνει το ΚΕΒΕ για ανασύ-
νταξη της οικονομίας. Οι προτά-
σεις του ΚΕΒΕ τέθηκαν ενώπιον 
του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας κ. Παν. ∆ημητριάδη, όπου 
συζητήθηκαν τα τρέχοντα προ-
βλήματα στην οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ έθε-

σε τα εξής:

ΑΜΕΣΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Άμεση διοχέτευση ρευστότη- •
τας στην αγορά για  χρημα-
τοδότηση της ανάπτυξης με 
μακροχρόνια, χαμηλότοκα 
δάνεια. Προτάθηκε η χρήση 
ενός μέρους του ποσού των 
10 δις, με ταυτόχρονη μείωση 
καταθετικών και δανειστικών 
επιτοκίων.
Άμεση απoδέσμευση του  •
συνόλου του 40% των κα-
ταθέσεων στην Τράπεζα Κύ-
πρου για κάθε καταθέτη. Να 
ξεκαθαριστεί άμεσα το ορι-

στικό κούρεμα.
Στήριξη της Τράπεζας Κύπρου  •
και διορισμός Συμβουλίου και 
ιδιαίτερα Γενικού ∆ιευθυντή.  
Οι τράπεζες να μην προχω- •
ρούν σε μειώσεις στα όρια λο-
γαριασμών των πελατών τους, 
γιατί αυτό θα δημιουργή-
σει περισσότερα προβλήματα 
στην διεκπεραίωση των συ-
ναλλαγών.
Επιμήκυνση χρόνου αποπλη- •

ρωμής υφιστάμενων δανείων 
μέσω επαναδιαπραγμάτευ-
σης.
Από τις 15/3/2013 και για  •
ακόμη 90 μέρες να μην 
υπάρχει πίεση για πληρω-
μή δόσεων κεφαλαίου / τό-
κων στην Τράπεζα Κύπρου 
και Λαϊκή, μέχρι να μπορούν 
να γίνουν οι αναγκαίες διευ-
θετήσεις (αναδιοργάνωση / 
επιμήκυνση, απελευθέρωση 

δεσμεύσεων ποσών κλπ).
Παράλληλα μη χρέωση τόκων 

υπερημερίας για την ίδια περίο-
δο. 
Να παρασχεθεί η αναγκαία  •
περίοδος προσαρμογής 2-3 
ετών για: 

(i) εφαρμογή του νέου ορισμού 
"Μη Εξυπηρετούμενων ∆α-
νείων". (δηλαδή όσα δάνεια 
έχουν ικανοποιητική εξασφά-
λιση να μην θεωρούνται ως 
Μη εξυπηρετούμενα). 

(ii) έναρξη εφαρμογής της ανα-
γκαστικής μέγιστης περιόδου 
εκποιήσεως ακινήτων. 
Τα Μη Εξυπηρετούμενα ∆ά- •
νεια να αντιμετωπίζονται με-
μονωμένα (στη βάση δανείου 
όχι εταιρείας).
Μεταχρονολογημένες επι- •
ταγές. Να δοθεί οδηγία στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
να επαναλειτουργήσουν τα 
factoring accounts, με το να 

Την προσδοκία ότι τα μέτρα που συμφω-
νήθηκαν για τη συνομολόγηση δανειακής 
σύμβασης θα οδηγήσουν σε σταθερότητα 
και επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας 
εκφράζει το ΚΕΒΕ σε υπόμνημα 
που δόθηκε στον Πρόεδρο της 
∆ημοκρατίας στις 27 Μαρτίου.
Το ΚΕΒΕ καταθέτει επίσης με το 

υπόμνημα προτάσεις για μέτρα 
που θα συμβάλουν σε επίσπευ-
ση της πορείας σταθεροποίησης 
και τα οποία καλύπτουν θέματα γενικής πο-
λιτικής και φορολογικά κίνητρα που θα βο-
ηθήσουν τις επιχειρήσεις να τεθούν σε πο-
ρεία ανάκαμψης. ∆ημοσιεύουμε ολόκληρο 
το υπόμνημα: Η συνομολόγηση του Κυπρι-
ακής δανειακής σύμβασης αναμένεται να 
επαναφέρει τη σταθερότητα στην οικονομία 
και ειδικότερα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Η ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών τρα-
πεζών αναμένεται να επιτρέψει την αποκλι-
μάκωση των επιτοκίων και τη διοχέτευση 
ρευστότητας στην αγορά.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική 

εξέλιξη των χωρών που βρίσκονται κάτω 
από μνημόνιο, τα μέτρα που λαμβάνονται 

οδηγούν σε μεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης. 
Είναι απαραίτητο, μαζί με την οριστικοποί-
ηση των όρων του μνημονίου, να υπάρξει 
ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδι-

ασμός ώστε να απορροφηθούν 
οι αρνητικές συνέπειες των μέ-
τρων και να τεθεί η χώρα σε τρο-
χιά ανάπτυξης.
Γίνεται κατανοητό ότι η πιθα-

νή αποδοχή της αύξησης του 
εταιρικού φόρου γίνεται ώστε 

να αποφευχθούν άλλα πιο δυσβάσταχτα 
μέτρα, όπως ο φόρος χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών. Απαιτούνται σωστοί χειρισμοί 
ώστε να γίνεται ξεκάθαρο ότι η αύξηση είναι 
η τελευταία και ότι η Κύπρος παραμένει ένα 
ελκυστικό χρηματοοικονομικό κέντρο.
Είναι απαραίτητη η λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση:
Α.   ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
        ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1.  Άμεση προώθηση της υπογραφής συμ-
φωνίας για Αμοιβαία Προώθηση και Προ-
στασία των Επενδύσεων μεταξύ Κύπρου, 
Ρωσίας και Ουκρανίας.

ΣΕΛΙ∆Α 6

Ο νόμος 
για ίση 

μεταχείριση 
στην απασχόληση

Προστασία 
από χημικές 

ουσίες
ΣΕΛΙ∆Α 4

Προτάσεις 
του ΚΕΒΕ 
για την 

ανάπτυξη
ΣΕΛΙ∆Α 11

Εισηγήσεις 
ΚΕΒΕ για 

την ανεργία
ΣΕΛΙ∆Α 24

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 24

Μέτρα και φορολογικά  κίνητρα στην οικονομία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10

Για ταχεία 
επανεκκίνηση 
και ανάπτυξη
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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

Βοήθεια και στήριξη στην Κύπρο υπόσχονται 
ο Olli Rehn και η Christine Lagarde

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olli Rehn και η ∆ιευ-
θύντρια του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde εξέ-
δωσαν στις 3 Απριλίου την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση: Οι Kυπρια-
κές αρχές έχουν υποβάλει ένα πολυετές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζει η χώρα. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η σταθεροποίηση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και η επίτευξη δημοσιονομικής βιω-
σιμότητας προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την ανάκαμψη της οι-
κονομικής δραστηριότητας και για τις προοπτικές ανάπτυξης που θα 
διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία του πληθυσμού. Το πρό-
γραμμα βασίζεται σε σημαντικά μέτρα που ήδη έχει λάβει η Κύπρος 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δύο μεγαλύτερων τραπε-
ζών και περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στη δια-
σφάλιση ενός σταθερού, βιώσιμου και διαφανούς χρηματοπιστωτικού 
τομέα.  Ενώ η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σημαντικά μέτρα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καλά 
ρυθμισμένη δημοσιονομική προσαρμογή που εξισορροπεί τις βραχυ-
χρόνιες κυκλικές ανησυχίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους της 
βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες. Το 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα επανεξεταστεί με στόχο την εξασφά-
λιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πρόγραμ-
μα προωθεί εκτενείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να δημιουργη-
θούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Σημαντικές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά για την Κύπρο. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκονται δίπλα 
στην Κύπρο και τον Κυπριακό λαό για να βοηθήσουν στην αποκατά-
σταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής βι-
ωσιμότητας και της ανάπτυξης για τη χώρα και τους ανθρώπους της.

Αρμόδιος επικοινωνίας:
Μπάμπης Μεταξάς (+357 22 817 770)

Πρακτική ασφάλειας και υγείας  σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια
Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που εκδόθηκε το 2008, ορισμέ-
νες πτυχές της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, σχετικά με τις ελάχιστες προδια-
γραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια, δεν κατανοούνται ούτε εφαρ-
μόζονται σωστά. Η Ανακοίνωση αυτή στη-
ρίχθηκε κυρίως σε σχετικές εκθέσεις των 
Κρατών Μελών και ανεξάρτητων εμπειρο-
γνωμόνων για την εφαρμογή της εν λόγω 
Οδηγίας καθώς και στα αποτελέσματα των 
ευρωπαϊκών εκστρατειών επιθεώρησης 
στον κατασκευαστικό τομέα που πραγμα-
τοποιήθηκαν το 2003 και 2004. 
Η εν λόγω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην 
Κυπριακή Νομοθεσία με τους περί Ασφά-
λειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κα-
νονισμούς του 2002 (Κ.∆.Π. 172/2002). 
Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της Ευ-
ρωπαϊκής Στρατηγικής 2007-2012 για τα θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα δεσμευτι-
κό Οδηγό Καλής Πρακτικής για την κατανό-
ηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ 
για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
Ο Οδηγός αυτός έχει σκοπό να βοηθήσει 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις κατασκευ-
ές, συμπεριλαμβανομένων των κυρίων 
των έργων (ιδιοκτήτων), αναδόχων (με-

λετητών, συντονιστών, εργολάβων), και 
άλλων εργοδοτών, εργαζομένων, προ-
μηθευτών κ.λπ., να κατανοήσουν και να 
εφαρμόσουν τις διατάξεις της Οδηγίας. 
Ο εν λόγω Οδηγός περιέχει παραδείγμα-
τα καλής πρακτικής και καθορίζει το πλαί-
σιο των στοιχείων που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση καλής διαχείρισης τω κινδύ-
νων σε όλα τα στάδια ενός έργου. Επίσης 
ο Οδηγός παρουσιάζει γενικά παραδείγ-
ματα των εγγράφων που απαιτούνται για 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομο-
θεσίας για τα θέματα Ασφάλειας και Υγεί-
ας, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται το 
πρόσθετο διοικητικό φορτίο. 
Στόχοι του παρόντος Οδηγού είναι να βο-
ηθήσει τους διάφορους φορείς: 
στην κατανόηση και την εφαρμο- •

γή των γενικών αρχών πρόληψης 
(Κεφ. 1)
στην κατανόηση των απαιτήσεων  •
ασφάλειας και υγείας της Οδηγίας,  
συμπεριλαμβανομένου και του χρό-
νου και του αντικειμένου εφαρμογής 
της, των  καθηκόντων και των ρόλων 
των φορέων αλλά και των υποστηρι-
κτικών εγγράφων  που απαιτούνται 
(Κεφ. 2) 
στον εντοπισμό ορισμένων τυπικών  •
κινδύνων κατά τη διάρκεια της  κατα-
σκευαστικής εργασίας (Κεφ. 3) 
στη διαχείριση κινδύνων καθ’ όλη τη  •
διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, 
από  την προετοιμασία του έργου, 
κατά την κατασκευή και έως το στάδιο 
μετά την  κατασκευή (Κεφ. 4) και 

στον συνοπτικό προσδιορισμό των  •
καθηκόντων των φορέων σε κάθε 
στάδιο (Κεφ. 5). 

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/A
ll/3CAFA77E8A0B65DAC22579E5002685
4B/$file/Ko dikas%20Praktikis%20gia%20
Ergasies%20se%20Ypsos-2012.pdf 
Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι επειδή τα 
Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να κα-
θορίζουν υψηλότερες απαιτήσεις και πρό-
τυπα από όσα απαιτεί η Οδηγία 92/57/
ΕΟΚ, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπό-
ψη η σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. 
Κατά συνέπεια θα πρέπει για την εφαρμο-
γή του εν λόγω Οδηγού να λαμβάνονται 
υπόψη οι σχετικές διατάξεις της Κυπρια-
κής Νομοθεσίας η οποία σε κάποιες πε-
ριπτώσεις περιλαμβάνει πιο δεσμευτικές 
υποχρεώσεις σε σχέση με την Οδηγία. 
Οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τα προσόντα των 
Συντονιστών, το περιεχόμενο του Σχεδί-
ου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), τις υπο-
χρεώσεις του Κύριου του έργου και τη 
συνυπευθυνότητα εργολάβων και υπερ-
γολάβων. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρι-
νίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους 
Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στα τηλ 22405660 / 22405676. 
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Εκλογή νέου 
Συμβουλίου
Εμπορικών

Αντιπροσώπων 
για το 2013

Το Συμβούλιο Εμπορικών Αντι-
προσώπων ανακοινώνει ότι κατά 
την Γενική Συνέλευση των Μελών 
του  Συμβουλίου, που πραγματο-
ποιήθηκε κάτω από την Προεδρία 
της Εκπροσώπου του Υπουργεί-
ου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Του-
ρισμού,  κας  Πηνελόπης Κουλία , 
στη Λευκωσία την Τετάρτη 6 Μαρ-
τίου, 2013 αναδείχθηκαν τα  πέντε 
αιρετά  Μέλη του Συμβουλίου για 
την επόμενη διετία.
Πρόεδρος του Συμβουλίου 

αναδείχθηκε ο κ. Αχιλλέας Μιχαη-
λίδης και σαν Μέλη οι κ. Χριστό-
δουλος Κωνσταντινίδης, Μάριος 
Χατζηγιάννης, Γεώργιος Ι. Μορφί-
της και Παναγιώτης Καπνίσης.
Από Κυβερνητικής πλευράς 

Μέλη στο Συμβούλιο είναι η κυ-
ρία Πηνελόπη Κουλία, Εκπρόσω-
πος του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας & Τουρισμού και ο 
κ.  Σπύρος  Κόκκινος,  ΄Εφορος  
Εταιρειών.

Διευκολύνσεις σε μέλη της Κυπριακής αποστολής
στην  Έκθεση Υπεράκτιας Τεχνολογίας OTC στο Χιούστον
Το Εμπορικό Τμήμα της Αμερικα-

νικής πρεσβείας στη Λευκωσία ορ-

γανώνει αποστολή για την ετήσια 

Έκθεση Υπεράκτιας Τεχνολογίας 

(OTC), η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Χιού-

στον του Τέξας από 

τις 6 μέχρι και τις 

9 Μαϊου 2013. Η 

Έκθεση άρχισε τη 

λειτουργία της το 

1969 και είναι το 

μεγαλύτερο γεγο-

νός παγκοσμίως για 

την ανάπτυξη υπεράκτι-

ων πηγών στους τομείς των γε-

ωτρήσεων, έρευνας, παραγωγής και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στην 

αποστολή θα έχουν τα ακόλουθα 

οφελήματα: 

∆ωρεάν είσοδο (αξίας $120) ελεύ-

θερη πρόσβαση σε όλες τις παρου-

σιάσεις τεχνολογικού περιεχομένου, 

βοήθεια για διευθέτηση συναντήσε-

ων με Αμερικανικές εταιρείες και/ή 

Αμερικανούς εκθέτες, πρόσβαση στο 

Αμερικανικό Κέντρο Εμπορίου (χώ-

ρους για συναντήσεις, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο κλπ) βοήθεια για την εγγρα-

φή στην έκθεση, κράτηση ξε-

νοδοχείου (με βάση τη 

διαθεσιμότητα όταν γί-

νει η εγγραφή) κλπ.  

Η OTC είναι ανά-

μεσα στις 200 μεγα-

λύτερες εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.  

Η περσινή Έκθεση φι-

λοξένησε περιοσσότερους 

από 2500 εκθέτες, που αποτε-

λούντο από κατασκευαστές και προ-

μηθευτές τεχνολογικών προϊόντων 

και υπηρεσιών σχετικά με υπεράκτιες 

πηγές, ανάκτηση και ανάπτυξή τους.  

Όλοι οι χώροι με συνολικό εμβαδό 

641.350 τετρ. ποδιών είχαν διατεθεί 

και η Έκθεση ήταν η μεγαλύτερη από 

το 1982. 

Την επισκέφθηκαν 89.400 επιχειρη-

ματίες, αριθμός ρεκόρ κατα τα τελευ-

ταία 30 χρόνια.  

Η OTC 2013 θα περιλαμβάνει εκ-

θέματα από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες πετρελαίου και φυσικού αερίου 

και σχετικές βιομηχανίες, κατασκευ-

αστές μηχανημάτων και εργαλείων, 

και παροχείς υπηρεσιών των τελευ-

ταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων σε 

κατηγορίες όπως, Γεωτρήσεων, Έρευ-

νας, Κατασκευών και Ελέγχου, Περι-

βάλλοντος, Χημικά Πετρελαιοπηγών, 

Καθαρισμού ∆ιαρροής πετρελαίου, 

Έλεγχος Ρύπανσης, Υποθαλάσσιες 

Έρευνες, κλπ.  

Για περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με την OTC, οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα http://www.otcnet.

org/2013/.  

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν 

μέρος στην αποστολή, ή χρειάζο-

νται περισσότερες λεπτομέρειες, μπο-

ρούν να επικοινωνούν με την κα Έφη 

Χαραλαμπίδου στο τηλέφωνο 22-

393362 ή στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση charalambidouey@state.gov.
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Οι χημικές ουσίες δεν παύουν ποτέ να εί-
ναι ο κρυφός κίνδυνος που παραμονεύει 
με άγνωστες προθέσεις.  Και είναι οι προ-
θέσεις του άγνωστες γιατί και οι γνώσεις 
που έχουμε για τις δεκάδες χιλιάδες χημι-
κές ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά 
είναι δυστυχώς ελάχιστες ως πολύ περιο-
ρισμένες.  Όταν βέβαια μιλάμε για χημικές 
ουσίες δεν αναφερόμαστε μόνο στα χαρα-
κτηριστικά δοχεία με αντιδραστήρια που 
όλοι γνωρίσαμε στα μαθητικά μας χρόνια 
αλλά και σε όλα τα προϊόντα της καθημε-
ρινότητας μας που με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο έχουν υποστεί μια επεξεργασία για 
βελτίωση ιδιοτήτων και εμφάνισης.  
Την «άγνοια» μας για τις χημικές ουσίες ήρ-
θε να διώξει μια πρωτοποριακή Ευρωπαϊ-
κή νομοθεσία που μετέφερε την ευθύνη 
της μελέτης των κάθε λογής χημικών προ-
ϊόντων σε αυτόν που τα παρασκευάζει, τα 
διαθέτει στην αγορά, τα εμπορεύεται και 
αποκομίζει όφελος από αυτά. Η βασιική 
νομοθεσία που επιδιώκει να μας προσφέ-
ρει τη γνώση που λείπει είναι ο Ευρωπα-
ϊκός Κανονισμός REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation of Chemicals) 
ο οποίος εκδόθηκε το 2006 και άρχισε να 
εφαρμόζεται σταδιακά από το 2007.  Οι 
πρωτοποριακές ιδέες που έχει εισαγάγει 
τον έχουν κάνει σημείο αναφοράς όχι μό-
νο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες 
που αρχίζουν σιγά-σιγά να υιοθετούν κά-
ποιες από τις αρχές τους.   Πως όμως το 
REACH αυξάνει την προστασία από τα κά-
θε λογής προϊόντα που κατακλύζουν την 
αγορά;  Ποιές είναι οι βασικές διαδικασίες 
που εισάγει  που συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της ποιότητας των χημικών προϊόντων;
Η βασική πρόνοια του REACH για καταχώ-
ριση της χημικής ουσίας δηλαδή υποβολή 
φακέλου με συγκεκριμένες πληροφορί-
ες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) υποχρεώνει τον πα-
ραγωγό να προχωρήσει σε σοβαρή μελέ-
τη του προϊόντος του και να αναδείξει τους 
βασικούς κινδύνους που αυτό περικλεί-
ει.  Ήδη μερικές χιλιάδες φάκελοι με ανα-
λυτικές πληροφορίες έχουν υποβληθεί 
στον ECHA με στόχο οι πληροφορίες που 
περιέχουν να αξιολογηθούν και να βελτι-

ωθούν περαιτέρω.   Η ροή των συγκεκρι-
μένων πληροφοριών είναι σταδιακή αφού 
οι προθεσμίες υποβολής τους καθορίζο-
νται με βάση τις ποσότητες ή την επικιν-
δυνότητα των χημικών ουσιών.  Η αρχή 
έγινε με χημικές ουσίες που παράγονται 
ή εισάγονται σε ποσότητες άνω των 1000 
τόνων ή χημικές ουσίες ιδιαίτερης τοξικό-
τητας σε ποσότητα μεγαλύτερη του ενός 
τόνου με υποχρέωση υποβολής φακέλου 
την 1.12.2010.  Η προσπάθεια θα συνεχι-
σθεί με χημικές ουσίες σε ποσότητες με-
γαλύτερες των 100 τόνων με προθεσμία 
υποβολής φακέλου την 31.5.2013 και θα 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018 για όλες 
τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου.
Μια άλλη βασική αρχή που εισάγει το 
REACH είναι αυτή της αδειοδότησης. 
Όποιος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες που 
περιλαμβάνονται σε ένα μη εξαντλητικό 
κατάλογο χημικών ουσιών ψηλής επικιν-
δυνότητας δεν θα δικαιούται να τις χρη-
σιμοποιεί αν δεν εξασφαλίσει ειδική άδεια 
(αδειοδότηση) για τη χρήση αυτή.  Στόχος 
της αδειοδότησης, που αυξάνει σημαντι-
κά το κόστος παραγωγής, είναι να αναζη-
τηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη 
βιομηχανία λιγότερο επικίνδυνες χημικές 
ουσίες.  Παράλληλα υποχρεούται όποιος 
παράγει ή εισάγει αντικείμενα με χημικές 
ουσίες «Μεγάλης Ανησυχίας» όπως χαρα-
κτηριστικά αποκαλούνται, να ενημερώνει 
σχετικά τον ECHA.
Τέλος το RΕACH περιλαμβάνει συγκεκρι-

μένες απαγορεύσεις και περιορισμούς στη 
χρήση πολύ επικίνδυνων χημικών προ-
ϊόντων περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη 
χρήση χημικών ουσιών με αυξημένη επι-
κινδυνότητα.
 Συμπληρωματικά με τις υποχρεώσεις 
της βιομηχανίας που εισάγονται από το 
REACH και προαναφέρθηκαν και οι Κρατι-
κές αρχές έχουν και το δικό τους μερίδιο 
ευθύνης.  Αναλαμβάνουν, μέσα από μια 
διαδικασία προτεραιοποίησης και με βά-
ση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρά-
τους τους, να αναλάβουν την περαιτέρω 
αξιολόγηση ορισμένων χημικών ουσιών  
Αναμένεται ότι αυτή η συμπληρωματική 
προσπάθεια θα οδηγήσει στη δημιουργία 
ενός πλήρους χάρτη επικινδυνότητας για 
τις χημικές ουσίες.
Τέλος θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι 
με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων εφαρ-
μογής του REACH, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προχώρησε σε μελέτη αξιολόγησης του με 
στόχο τον εντοπισμό των αδυναμιών του 
και τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής του.  
Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι μάλλον θα 
γίνουν μικρές διορθώσεις στα Παραρτή-
ματά του χωρίς αλλαγές στον κύριο κορμό 
και στις βασικές πρόνοιες που αυτός καλύ-
πτει.  Άλλωστε ένα νομοθέτημα που εισά-
γει τόσες πρωτοποριακές ιδέες δύσκολα το 
επανεξετάζεις αφού οι συζητήσεις που σί-
γουρα θα ξεκινήσουν μπορεί να είναι ιδι-
αίτερα έντονες αλλά και ατέρμονες. 
∆ρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 

μικρά Χημικά προϊόντα και αντικείμενα με 
χημικές ουσίες:  Πως προστατευόμαστε;

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. υπενθυμί-
ζει  ότι υπεύθυνη δήλωση για 
επιβολή μειωμένου συντελεστή 
5% για ανέγερση κατοικίας, 
ως κύριος και μόνιμος χώρος 
διαμονής,   πρέπει να υποβάλ-
λεται  σε οποιοδήποτε στάδιο 
κατά τον χρόνο της ανέγερσης 
της κατοικίας.  Η υπεύθυνη 
δήλωση για επιβολή μειωμέ-
νου συντελεστή 5%  για αγορά 
κατοικίας, ως κύριος και μόνι-
μος χώρος διαμονής, πρέπει 
οπωσδήποτε να υποβάλλεται 
ΠΡΙΝ να περιέλθει η κατοικία 
στην κατοχή του δικαιούχου 
προσώπου.

Μείωση επιπέδων 
acrylamide 
στα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά 
από λήψη σχετικής γνωμά-
τευσης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 
EFSA (European Food Safety 
Authority) ξεκίνησε τη διαδικα-
σία για θεσμοθέτηση αποδε-
κτών ορίων για τα επίπεδα 
ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. 
Η συγκεκριμένη ουσία παρά-
γεται φυσιολογικά στα τρόφιμα 
ως αποτέλεσμα ψηλής θερμικής 
επεξεργασίας (ψησίματος) 
και συνήθως βρίσκεται σε 
προϊόντα άρτου, δημητριακά, 
τηγανητά πατατάκια, τηγανιτές 
πατάτες, μπισκότα, φρυγανιές 
και άλλα. 
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται επι-
στολή που στάληκε  στο ΚΕΒΕ 
από  το Γενικό Χημείο στην 
ιστοσελίδα http://ec.europa.
eu/food/food/chemicalsafety/
contaminants/acrylamide_
en.htm 
η οποία δίδει συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες, εξ’ άλλου  
υπάρχει το βοηθητικό toolbox 
το οποίο μπορεί να σας δώσει 
κατευθύνσεις για τη μείωση και 
άλλες σχετικές πληροφορίες. 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
πληροφορίες παρακαλώ όπως 
επικοινωνείτε με την ∆ρ. Πόπη 
Ζίγκλερ, τηλ. 22-809140 στο 
Γενικό Χημείο.

Χρονικά όρια για 
υποβολή δήλωσης 
για μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ
για κατοικία

Παρουσίαση των κυπριακών Πανεπιστημίων σε Αθήνα και Ιωάννινα
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 12 Μαρτίου εκδήλω-
ση σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθή-
να, για την παρουσίαση των κυπριακών Πανεπιστημίων. 
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους 
σε εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστή-
μιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της κυπριακής τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του εμπορικού τμήματος της 
Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Σημειώνεται ότι παρόμοια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία την Τετάρτη 13 Μαρτίου στο «Hotel Du Lac» στα 
Ιωάννινα.
Οι παρουσιάσεις απευθύνονταν σε γονείς, μαθητές και εκπαι-
δευτικούς της Αθήνας και των Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν αφι-
ερωμένες στην προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
προγραμμάτων των κυπριακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
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I ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Αρχή της ίσης μεταχείρισης» σημαίνει την 
απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμε-
σης είτε έμμεσης, σε συσχετισμό ιδίως με την έγ-
γαμη ή οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά 
οποιαδήποτε από τα ρυθμιζόμενα θέματα με το 
Νόμο αυτό. 
«∆ιάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε πρά-
ξη ή παράλειψη που συνιστά ή συνεπάγεται 
δυσμενή μεταχείριση λόγω φύλου, περιλαμβα-
νομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά 
μη περιλαμβανομένων της προστασίας των γυ-
ναικών λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχί-
ας, μητρότητας ή ασθένειας οφειλόμενης στην 
εγκυμοσύνη ή τον τοκετό και των θετικών δρά-
σεων.
«Άμεση διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει την 
δυσμενή μεταχείριση ευθέως και εμφανώς συν-
δεόμενη με το φύλο, την εγκυμοσύνη, τον τοκε-
τό, τη γαλουχία ή την μητρότητα.
«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει 
όταν μια διάταξη, ένας όρος, ένα κριτήριο ή 
μια πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη / ο θί-
γει ένα σημαντικά ψηλότερο ποσοστό ατόμων 
ενός φύλου, εκτός αν αυτή ή διάταξη κ.λπ είναι 
κατάλληλη και αναγκαία και μπορεί να δικαιο-
λογηθεί από αντικειμενικούς παράγοντες άσχε-
τους με το φύλο. 
«Θετικές δράσεις» σημαίνει μέτρα τα οποία, 
προς το σκοπό εξασφαλίσεως πλήρους ουσι-
αστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στον 
επαγγελματικό βίο, προβλέπουν ειδικά πλεονε-
κτήματα για τα άτομα του φύλου που εκπροσω-
πείται λιγότερο σε θέσεις εργασίας ή βαθμίδες 
ιεραρχίας ή τομείς επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κυρίως για τις γυναίκες, ώστε να τα δι-
ευκολύνουν να ασκήσουν μια επαγγελματική 
δραστηριότητα, ή τα οποία περιλαμβάνουν ή 
αντισταθμίζουν μειονεκτήματα στη σταδιοδρο-
μία των ατόμων αυτών. ∆εν αποτελούν θετικές 
δράσεις τα μέτρα προστασίας των γυναικών λό-
γω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή μητρό-
τητας.
«∆όλος» σημαίνει πρόθεση παραγωγής συγκε-
κριμένων αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει την 
περίπτωση όπου ο δράστης γνωρίζει ή οφεί-
λει να γνωρίζει ότι από την πράξη του υπάρχει 
κίνδυνος παραγωγής συγκεκριμένων αποτελε-
σμάτων αλλά παρά ταύτα εκτελεί την πράξη.
«Μονομερής βλαπτική μεταβολή των συνθη-
κών εργασίας» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη ή εν γένει συμπεριφορά του εργο-
δότη ή άλλου προσώπου το οποίο είναι αρμό-
διο για τον καθορισμό ή την τροποποίηση των 
συνθηκών απασχόλησης, που προκαλεί άμεση 
ή έμμεση, υλική ή ηθική ζημιά στον εργαζόμε-
νο ή προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την 

προσωπικότητα ή την αξιοπρέπεια του.
«Αποδοχές Υπερημερίας» σημαίνει το μισθό 
ή το ημερομίσθιο και όλα τα άλλα οφέλη που 
παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήμα ή σε εί-
δος από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω 
της σχέσεως εργασίας και τα οποία στερήθηκε 
ο εργαζόμενος λόγω παραβάσεως του παρό-
ντος Νόμου.

II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σκοπός του Νόμου είναι η εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών   και γυναικών 
όσο αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικό 
προσανατολισμό, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης περιλαμβανομένης και της επαγ-
γελματικής ανέλιξης, και τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις απόλυσης.

III. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ο Νόμος καλύπτει όλους τους εργοδοτούμε-
νους αναφορικά με όλες τις   δραστηριότητες 
που έχουν σχέση με την απασχόληση. Εξαι-
ρούνται οι ακόλουθες επαγγελματικές δρα-
στηριότητες όπου το φύλο συνιστά σημαντικό 
παράγοντα για την άσκηση τους:
α.  Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν 

για λόγους φυσιολογίας ή αυθεντικότητας η 
πλήρωση της θέσης θα προκαλούσε σημα-
ντική διαφορά στη φύση της θέσης.

β.  Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση πα-
ροχής υπηρεσιών εκτός Κύπρου σε Κράτος 
που η νομοθεσία και τα ήθη απαγορεύουν 
την παροχή των υπηρεσιών από πρόσωπο 
του ενός ή του άλλου φύλου. 

γ.  Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν 
τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν 
προσωπικές υπηρεσίες και είναι απαραίτη-
το όπως απασχολούνται άτομα και των δύο 
φύλων.

δ.  Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν 
αυτή αφορά την παροχή προσωπικής φρο-
ντίδας, όπως κατ’οίκων φροντίδα ηλικιωμέ-
νων.

ε.  Η απασχόληση ανδρών στην θέση δεσμο-
φύλακα στις γυναικείες φυλακές και γυναι-
κών στις ανδρικές φυλακές.

ζ.  Η απασχόληση στις δυνάμεις ασφαλείας ή 
σώματα ιδιωτικής ασφάλειας.

η.  Η απασχόληση γυναικών σε υπόγειες εργα-
σίες σε μεταλλεία.

IV. ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
α.  Άνδρες και γυναίκες απαλαμβάνουν ίσης 

μεταχείρισης σε όλα τα θέματα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο ΙΙ, απαγορευμένης 
οποιαδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης 

λόγω φύλου.
β.  Οποιαδήποτε μορφή άμεσης διάκρισης δεν 

επιδέχεται δικαιολόγηση.
γ.  Η έλλειψη υπαιτιότητας δεν αποκλείει τον 

παράνομο χαρακτήρα της διάκρισης, ούτε 
την ευθύνη του παραβάτη, αλλά επιδέχεται 
δικαιολόγηση.

δ.  Οι θετικές δράσεις συνάδουν με το Νόμο 
και εξυπηρετούν τον σκοπό του και μπο-
ρούν να προβλεφτούν με συλλογικές συμ-
βάσεις κ.λπ.

V. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μετα-
χείρισης, απαγορευμένης οποιασδήποτε άμε-
σης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, όσον 
αφορά:
α.  Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευ-

ση και κατάρτιση.
β.  Πρόσβαση σε απασχόληση, όρους και συν-

θήκες απασχόλησης.
γ.  Απόλυση.
δ.  Πρόσβαση σε ελεύθερα επαγγέλματα.

VI. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Είναι η ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συ-
μπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή άλλη συμπε-
ριφορά βασιζόμενη στο φύλο, η οποία θίγει 
την αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών κατά 
την απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευ-
ση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε αυτές 
και εκφράζεται με λόγια ή πράξεις. Οποιαδήπο-
τε τέτοια πράξη απαγορεύεται και οι εργοδότες 
και οι εκπρόσωποι τους οφείλουν  να απέχουν 
από κάθε πράξη που συνιστά σεξουαλική πα-
ρενόχληση. Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι 
τους οφείλουν να προστατεύουν τους εργαζό-
μενους, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους 
ή υποψήφιους για απασχόληση, επαγγελμα-
τική εκπαίδευση ή κατάρτιση από κάθε πράξη 
προϊσταμένου ή υφισταμένου που συνιστά σε-
ξουαλική παρενόχληση. Εργοδότες και εκπρό-
σωποι τους οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέτρα για 
την αποτροπή, την παύση και την μη επανάλη-
ψη πράξεων που συνιστούν σεξουαλική παρε-
νόχληση αλλά και που δεν συμβάλουν στην 
άρση των συνεπειών για τέτοιες πράξεις είναι 
συνυπεύθυνοι με το φυσικό αυτουργό τις πα-
ρενόχλησης.

VII. ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΡΙΑ
Οποιαδήποτε συμφωνία η οποία θέτει ως προ-
ϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή και του 
δικαιώματος για αποζημίωση ή άλλη θεραπεία 
ένα ελάχιστο αριθμό εργαζομένων στον ίδιο 
εργοδότη ή ένα ελάχιστο διάστημα απασχό-

λησης ή ένα ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας, 
ή ακόμη και ανώτατα όρια αποζημίωσης είναι 
άκυρη.  Το ποσό αποζημίωσης που εκδικάζεται 
καταβάλλεται εξ΄ολοκλήρου από τον εργοδότη 
ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ευθύνεται 
για παράβαση του Νόμου.

VIII. ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ∆ΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ
Η απόλυση, η οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή 
των συνθηκών απασχόλησης εργαζομένων ή η 
απόρριψη προσώπων για απασχόληση επαγ-
γελματικό προσανατολισμό ή κατάρτιση που 
οφείλεται σε καταγγελία ή διαμαρτυρία αναφο-
ρικά με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ή 
σε καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης εί-
ναι άκυρη.  Ο εργοδότης ή άλλο νομικό ή φυ-
σικό πρόσωπο ή οργανισμός απαλλάσσονται 
μόνο αν αποδείξουν ότι η πιο πάνω δυσμενής 
μεταχείριση οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την 
καταγγελία ή διαμαρτυρία ή απόκρουση σε-
ξουαλικής παρενόχλησης.

IX.Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Όποιος με δόλο παραβαίνει κάποια από τις δι-
ατάξεις των παραγράφων V ή VI τιμωρείται με 
πρόστιμο μέχρι £4000 ή με φυλάκιση μέχρι 6 
μήνες ή και με τις δύο ποινές. Αν το αδίκημα δι-
απράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, 
ένοχος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ο οποί-
ος τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι £7000.Αν η πα-
ράβαση μιας των διατάξεων των παραγράφων 
V ή VI γίνεται με βαριά αμέλεια, επιβάλλεται 
πρόστιμο μέχρι £2000, το ίδιο ποσό σε νόμι-
μο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή οργανι-
σμού που παρανομεί και στο νομικό πρόσωπο 
ή οργανισμό πρόστιμο μέχρι £4000. Αν κά-
ποιος με δόλο εμποδίζει επιθεωρητή κατά την 
άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας του ή αρνεί-
ται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε έρευνα, 
ή παραλείπει να παρουσιάσει στοιχείο - βιβλίο - 
αρχείο κ.λπ που απαιτείται βάσει του Νόμου αυ-
τού ή αφαιρεί ή αλλοιώνει έντυπο αναρτημένο 
κατ΄εντολή επιθεωρητή ή παρεμποδίζει ή απο-
πειράται να εμποδίσει πρόσωπο να εμφανιστεί 
ενώπιον επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με πρό-
στιμο μέχρι £3000 ή και με τις δύο ποινές. Αν τα 
πιο πάνω γίνουν με βαριά αμέλεια, τότε όλοι 
αυτοί τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι £3000.

X. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ο νόμος είναι σε ισχύ από 1/1/2003.

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

Ο περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση  νόμος του 2002 (νόμος 205(i)/2002 - οδηγία 76/207/ΕΟΚ)
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Baker Tilly Klitou: Από τους μεγαλύτερους 
λογιστικούς-ελεγκτικούς οίκους

➤ Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών
Ο ελεγκτικός οίκος Baker Tilly Klitou (λει-

τουργούν ως Baker Tilly) είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους λογιστικούς- ελεγκτικούς οί-
κους.  ∆ραστηριοποιούνται μέσα από γραφεία 
στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα στην Κύ-
προ, Βουκουρέστι στη Ρουμανία, Σόφια στη 
Βουλγαρία και Κισινάου στη Μολδαβία.  14 
συνέταιροι και περισσότεροι από 200 άνθρω-
ποι προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες σε περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται τόσο στην εγχώ-
ρια όσο και στη διεθνή αγορά.   Οι Baker Tilly 
International  είναι το 8ο μεγαλύτερο λογιστι-
κό δίκτυο παγκοσμίως με μεικτά έσοδα των 
μελών τους να ξεπερνούν τα $3,3 δις.  Κάθε 
μέρα, 26.000 άνθρωποι σε 131 χώρες σε όλο 
τον κόσμο βοηθούν ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, 
να ανταποκριθούν προληπτικά στις ευκαιρίες 
και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.  Η διε-
θνής ικανότητα και η συνέπεια των υπηρεσι-
ών μας παγκοσμίως είναι υψίστης σημασίας 
στον τρόπο που εργαζόμαστε.
Μέσω της συμμετοχής μας στο δίκτυο των 

Baker Tilly International, αντλούμε τους κα-
τάλληλους πόρους και εμπειρία για να βοηθή-
σουμε τους πελάτες μας να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους, να λύσουν τα σύνθετα επιχειρη-
σιακά προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τις 
απαιτητικές προκλήσεις του αύριο.

Υπηρεσίες 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες •
Λογιστικές Υπηρεσίες •

Φορολογικές Υπηρεσίες •
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου •
Υπηρεσίες ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματο- •
οικονομικής Αναφοράς
Εταιρική Χρηματοδότηση και Κεφαλαι- •
αγορές
Επιχειρηματικές και Συμβουλευτικές Υπη- •
ρεσίες

∆ιαπιστεύσεις
Ειδικό Βραβείο Εξαγωγών

 Κύπρου για Υπηρεσίες 2011
Το Ειδικό Βραβείο Εξαγωγών Κύπρου για 

Υπηρεσίες για το έτος 2011 έχει απονεμηθεί 
στους Baker Tilly Klitou.  Το βραβείο αποτε-
λεί αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσι-
ών μας και του δυναμισμού και επιμονής του 
κόσμου μας, προς την επίτευξη εξαιρετικών 
αποτελεσμάτων στις προσπάθειές μας για την 
προώθηση των υπηρεσιών μας αλλά και της 
χώρας μας ως ένα επιχειρηματικό και οικονο-
μικό κέντρο.

Πιστοποιητικό «Ελέγχου 
Ποιότητας ΣΕΛΚ» 

Οι Baker Tilly Κύπρου εξασφάλισαν το πιστο-
ποιητικό «Ελέγχου Ποιότητας» που διεξήχθη από 
το Σύνδεσμο ACCA εκ μέρους του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  Ο Έλεγχος Ποι-
ότητας είναι ένα σχέδιο διασφάλισης ποιότητας 
με στόχο να προωθήσει τη βέλτιστη πρακτική 
και να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων του 
επαγγέλματος σε όλη την Κύπρο..
Έλεγχος Έργων που χρηματοδοτούνται 

από την Παγκόσμια Τράπεζα 
Μετά από σχετική αξιολόγηση των Baker 

Tilly Klitou, η Παγκόσμια Τράπεζα αποφάσισε 
όπως παραχωρήσει πλήρη έγκριση στα γρα-
φεία μας στη Ρουμανία, Μολδαβία και Βουλ-
γαρία για διεξαγωγή ελέγχου σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τρά-
πεζα στις συγκεκριμένες χώρες. 

Πιστοποιητικό ISO για 
τον οίκο Baker Tilly Ρουμανίας

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια σχετι-
κού ελέγχου δέουσας επιμέλειας, οι 
Baker Tilly Ρουμανίας εξασφάλισαν 
το πιστοποιητικό ISO για χρηματοοι-
κονομικές, ελεγκτικές και συναφείς 
δραστηριότητες.

Συμβουλευτικές Yπηρεσίες ΥΠΕΡΙΩΝ (Hyperion Systems Engineering Group) 
➤  Βραβείο Υπηρεσιών

Η ΥΠΕΡΙΩΝ (Hyperion Systems 
Engineering Group) είναι ένας ανεξάρτη-
τος όμιλος εταιρειών που δραστηριοποι-
είται παγκόσμια στην παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων 
λύσεων βιομηχανικής πληροφορικής στη 
βιομηχανία διεργασιών. 
Με 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των 

πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, πετρο-
χημικών, χημικών διεργασιών, παραγωγής 
ενέργειας, επεξεργασίας νερού και πρωτο-
γενούς παραγωγής χάλυβα και αλουμινί-
ου, η ΥΠΕΡΙΩΝ βοηθά τους πελάτες της να 
μειώσουν κόστη και να βελτιώσουν την 
ασφάλεια στις εργασίες παραγωγής και 
εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνοντας τη λει-
τουργική απόδοση και επικερδότητα, κρα-
τώντας πάντα ως γνώμονα την επίδραση 
των εργασιών τους στο περιβάλλον.  
Η ΥΠΕΡΙΩΝ δημιουργήθηκε το 1993 από 

τον ∆ρ. Συμεών Κασσιανίδη, με στόχο να 
μετατρέψει τα αποτελέσματα της διδακτο-
ρικής του διατριβής σε εμπορεύσιμη λύση 
στο χώρο της εκπαιδευτικής προσομοίω-
σης για χρήση σε βιομηχανίες διεργασι-
ών. Μέσα σε σύντομο διάστημα και με την 
παράλληλη σύναψη συμφωνιών συνερ-
γασίας με κορυφαίες εξειδικευμένες εται-
ρείες λογισμικού, η ΥΠΕΡΙΩΝ έγινε μέρος 
της διεθνούς αγοράς λύσεων λογισμικού 
παραγωγής διεργασιών (process systems 
engineering solutions). Ακολούθησε μια 
ανοδική πορεία, μεγαλώνοντας χρόνο με 
το χρόνο τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και 
σε αριθμό εργαζομένων.  Ως αναγνώριση 
του ιδιαίτερα καινοτόμου και πρωτόγνω-

ρου για τα δεδομένα της Κύπρου χαρα-
κτήρα των δραστηριοτήτων της, η Υπερί-
ων βραβεύτηκε δύο φορές με το Βραβείο 
Υπηρεσιών της ΟΕΒ (1996 και 2000), καθώς 
και δύο φορές με το Βραβείο Εξαγωγών 
Υπηρεσιών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 
(2000 και 2011). 
Σήμερα η ΥΠΕΡΙΩΝ έχει εξελιχθεί σε ένα 

πολυεθνικό όμιλο εταιρειών βιομηχανι-
κής πληροφορικής με μητρική εταιρεία τη 
Hyperion Systems Engineering Ltd στη Κύ-
προ και εγγεγραμμένες θυγατρικές σε Ελ-
λάδα, Κίνα, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σαουδική 
Αραβία, Μπαχρέιν, Ινδία, Κίνα, Ηνωμένο 
Βασίλειο, και Ηνωμένες Πολιτείες. 
Με εργατικό δυναμικό που απαρτίζεται 

από κορυφαίους μηχανικούς, συμβού-
λους και υπεύθυνους διαχείρισης έργων, 

με έδρα τα γραφεία της εταιρείας ανά τον 
κόσμο, η ΥΠΕΡΙΩΝ προσφέρει λύσεις βιο-
μηχανικής πληροφορικής σε τομείς όπως 
τη Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Τε-
χνολογικών ∆ιεργασιών, την Εκπαιδευτι-
κή Προσομοίωση, ανάπτυξη Συστημάτων 
Εκτέλεσης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, Συστή-
ματα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Εργαστη-
ρίων και Εφαρμογές Προγραμματισμού 
και ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(από την πρόβλεψη ζήτησης μέχρι και τη 
τελική διανομή προϊόντων).
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προ-

σφέρει η ΥΠΕΡΙΩΝ περιλαμβάνουν Στρα-
τηγικές Μελέτες Αξιολόγησης ευκαιριών 
βελτίωσης των βιομηχανικών εργασιών, 
Μελέτες Εκτίμησης Επιπέδου Ετοιμότητας 

για την υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνο-
λογιών, και Μελέτες FEED (Προκαταρτική 
Μελέτη Μηχανικού Σχεδιασμού) καθώς και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες που σε τομείς 
όπως τη ∆ιαχείριση Έργων και Προγραμ-
μάτων, Αξιολόγηση Απόδοσης υφισταμέ-
νων εφαρμογών τεχνολογίας και Εκπαί-
δευση / Μεταφορά Τεχνογνωσίας.
Η ΥΠΕΡΙΩΝ έχει πιστοποιητικό συμμόρ-

φωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
9001:2008, έχει ελεγχθεί/καταχωρηθεί από 
την TRACE International για τις ηθικές και 
εμπορικές πρακτικές που ακολουθεί και 
έχει επίσης πιστοποιηθεί με το πρότυπο 
Investors in People, για τις πρακτικές που 
εφαρμόζει στον τομέα της διαχείρισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
της. 

ΕΠΙΔΟΘΗΚΑΝ ΤA ΒΡΑΒΕΙA ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Συνεχίζουμε την παρουσίαση των επιχειρήσεων που εξασφάλισαν τα Βραβεία Εξαγωγών για το 2011
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Υπόμνημα του ΚΕΒΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για θέματα πολιτικής και φορολογικά μέτρα

2.  Να ζητηθεί επιβεβαίωση από τη Ρωσική 
Κυβέρνηση ότι στηρίζει και συνεχίζει 
να ισχύει η Σύμβαση για την Αποφυγή 
∆ιπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και 
Ρωσίας.

3.   Κατά την συνομολόγηση της ∆ανειακής 
Σύμβασης να γίνει ξεκάθαρο ότι η ανα-
φορά «the increase of the withholding 
tax on capital income» αφορά μόνο την 
φορολόγηση του τόκου επί των καταθέ-
σεων κατοίκων Κύπρου.

4.   Να γίνουν προσπάθειες για την προ-
σέλκυση μεγάλων/σοβαρών

     τραπεζικών ιδρυμάτων στη ∆ημοκρα-
τία.

5.  Κρίνεται απαραίτητο η Κύπρος να προ-
χωρήσει στην ανάθεση σε ξένο οίκο    
επικοινωνιολόγων την εκστρατεία ανα-
τροπής του αρνητικού κλίματος που    
έχει δημιουργηθεί.  Σ’ αυτό είναι έτοι-
μος να συμβάλει οικονομικά και ο ιδι-
ωτικός τομέας.
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
Απαιτείται όπως επισπευθούν οι διαδι-

κασίες παραχώρησης φορολογικών γνω-
ματεύσεων και τροποποιηθεί η νομοθεσία 
ώστε να δίνεται το νομικό δικαίωμα στο 
Έφορο Φόρου Εισοδήματος να παραχωρεί 
γνωματεύσεις οι οποίες θα έχουν δεσμευτι-
κό χαρακτήρα, αφού προηγουμένως τρο-
ποποιηθεί η φορολογική νομοθεσία ώστε 
οι πρόνοιες της να είναι σαφέστερες ως 
προς την ακολουθούμενη οικονομική πο-
λιτική.
1  Πρέπει να γίνει σαφές ότι το «κούρεμα» 
στις περιπτώσεις όπου αυτό γίνεται από 
το κυκλοφορούν ενεργητικό επιχειρή-
σεων εκπίπτει του φορολογητέου ει-
σοδήματος.  Όπου το «κούρεμα» μετα-
τρέπεται σε επένδυση να μην υπάρχει 
περιορισμός έκπτωσης τόκων. 

2  ∆ιεύρυνση του ορισμού των τίτλων, τα 
κέρδη από την πώληση των οποίων δε 
φορολογούνται, ώστε να συμπεριλαμ-
βάνουν τη διαπραγμάτευση συναλλάγ-
ματος. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία 
ώστε να είναι ξεκάθαρη η νομική της 
εφαρμογή.

3  Η παραχώρηση ως φορολογητέας 
αφαίρεση των τόκων πληρωτέων στη 
περίπτωση που το δάνειο χρησιμοποι-
είται για την αγορά εξ ολοκλήρου θυ-
γατρικής ενίσχυσε σε σημαντικό βαθ-
μό την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου. 
Περεταίρω επέκταση της τροποποίησης 
στις περιπτώσεις αγοράς θυγατρικών 
όπου μπορεί να ασκηθεί έλεγχος (συμ-
μετοχή 51%  στο μετοχικό κεφάλαιο) ή 
οι οποίες μπορούν να είναι μέρος ενός 
φορολογικού ομίλου για σκοπούς με-
ταφοράς ζημιών (ελάχιστη συμμετοχή 
75%) θα ενισχύσει περισσότερο την Κύ-
προ στην προσπάθεια προσέλκυσης ξέ-
νων επενδύσεων.

 Πέραν της πιο πάνω τροποποιήσεις 
απαιτείται επιπλέον η αφαίρεση της 
λέξης “λογίζεται” στο Άρθρο 11, Πα-
ράγραφος 15 του Περί Φόρου Εισο-

δήματος Νόμου ώστε οποιοσδήποτε 
περιορισμός των τόκων όσον αφορά 
αγορές περιουσιακών στοιχείων που 
δε χρησιμοποιούνται για σκοπούς επι-
χείρησης, να αφορά το πραγματικό 
έξοδο.

4  Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις, σύμ-
φωνα με τις οποίες το 80% όλων των 
εισοδημάτων που παράγονται από δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα 
απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο, 
έχουν βάλει την Κύπρο στο χάρτη με 
τις χώρες που έχουν ελκυστικό καθε-
στώς για πνευματικά δικαιώματα. Είναι 
απαραίτητο να διευρυνθεί ο ορισμός 
των πνευματικών δικαιωμάτων ώστε 
να συμπεριλαμβάνει και τα δικαιώμα-
τα προβολής εικόνας (image rights).

5  Προώθηση της νομοθεσίας για τις κυ-
ψελοειδείς εταιρείες ώστε  να βοηθηθεί 
η ανάπτυξη των αμοιβαίων επενδυτικών 
ταμείων και των ασφαλιστικών δραστη-
ριοτήτων.  

6  Τροποποίηση του Περί Εταιριών Νό-
μου ώστε να επιτρέπεται η συγχώνευση 
Κυπριακών εταιρειών με εταιρείες που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες με τον ίδιο 
τρόπο που εφαρμόζονται με νομικά 
πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να ενι-
σχύσει περισσότερο την ανταγωνιστικό-
τητα της Κύπρου και να αποτελέσει πόλο 
έλξη επενδυτών από τις τρίτες χώρες. 

7  Παροχή φορολογικών κινήτρων για 
ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς 
όπως της πληροφορικής, των σύγχρο-
νων μεθόδων παραγωγής και της ενέρ-
γειας. Παρόμοια ρύθμιση υιοθετήθηκε 
και σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ . 
Σύμφωνα με της πρόταση μας οποια-
δήποτε ποσά επενδύονται από φυσι-
κά πρόσωπα σε νέες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε τέτοιους τομείς 
θα αφαιρούνται για φορολογικούς σκο-
πούς. Τονίζεται ότι αυτή η ρύθμιση θα 
ισχύει μόνο για νέες επιχειρήσεις που θα 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 
όχι εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσε-
ων.

8  Προτείνεται η παραχώρηση φορολογι-
κής έκπτωσης/πίστωσης επί του φόρου 
εισοδήματος ύψους 40%, με ανώτατο 
όριο τις €50.000, επί της επένδυσης κάθε 
αγοραστή οικιστικών μονάδων ή ακινή-
των για επιχειρηματικούς σκοπούς με 

σκοπό την ενίσχυση του τομέα των ακι-
νήτων. Παρόμοια ρύθμιση είχε εφαρμο-
στεί ξανά στην Κύπρο την περίοδο 1978 
– 1980.

9 Η έλλειψη ρευστότητας και τα ψηλά 
επιτόκια αποτελούν τροχοπέδη στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Ταυτόχρονα οδηγούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε αναστολή των εργασιών 
τους και απόλυση προσωπικού.

 Απαιτείται η διοχέτευση νέων αδρανών 
κεφαλαίων στην αγορά. Προτείνουμε 
όπως αδρανή μη φορολογημένα κεφά-
λαια που βρίσκονται κατατεθειμένα στο 
εξωτερικό, να φορολογηθούν με συντε-
λεστή 5%, εφόσον επενδυθούν σε κυ-
πριακά ομόλογα, σε ακίνητα στην Κύ-
προ, σε μετοχές Κυπριακών Ιδιωτικών 
εταιρειών και εταιρειών στο χρηματιστή-
ριο Κύπρου και σε στοιχεία που χρησι-
μοποιούνται για σκοπούς επιχείρησης 
(working capital). Οποιαδήποτε επένδυ-
ση θα πρέπει να διατηρείται για ελάχιστη 
περίοδο 5 ετών.

 Πέραν του επαναπατρισμού κεφαλαί-
ων προτείνεται όπως δοθούν κίνητρα 
σε ξένους εύπορους επιχειρηματίες για 
εγκατάσταση στην Κύπρο παρόμοια με 
το σχέδιο High Net Worth Individuals 
που εφαρμόζεται στη Μάλτα.

10 Παροχή χορηγίας μέχρι €200.000 για 
επενδύσεις σε νέα προγράμματα, για 
κάθε εταιρεία που θα δημιουργείται στα 
εκκολαπτήρια με διάρκεια έργου τρία 
χρόνια. Θα εγκρίνεται συγκεκριμένος 
αριθμός αιτήσεων το χρόνο σύμφωνα 
με αυστηρά κριτήρια για να δημιουργεί-
ται μεγάλο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και να τηρείται ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος σε χαμηλά επίπεδα. 

 Ο θεσμός των εκκολαπτηρίων υψηλής 
τεχνολογίας αποτελεί ένα επιτυχημέ-
νο σύστημα εκκόλαψης επιχειρήσεων 
που παράγουν νέα προϊόντα ή υπηρε-
σίες. Σε προηγούμενο πρόγραμμα του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού εντάχθηκαν 26 επιχει-
ρήσεις από τις οποίες 19 συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους και παρέχουν εργοδό-
τηση σε 64 εργοδοτούμενους που εί-
ναι όλοι επιστήμονες ή ειδικευμένο και 
υψηλά αμειβόμενο προσωπικό. Εξάλ-
λου, η σημαντικότερη επιτυχία του σχε-
δίου εκκολαπτηρίων είναι ότι δημιούρ-
γησαν επιχειρήσεις έντασης γνώσης 

ή αλλιώς επιχειρήσεις καινοτομίας, με 
διεθνείς πωλήσεις και διεθνείς κατοχυ-
ρώσεις πνευματικών δικαιωμάτων με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

11 Παροχή φοροαπαλλαγής για τρία χρό-
νια σε νέες εταιρείες με μετόχους κατοί-
κους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ηλι-
κίας μέχρι 35 ετών. Η φοροαπαλλαγή 
θα αφορά τόσο τον εταιρικό φόρο αλλά 
και τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος. 
Σε περίπτωση που τα κέρδη διανεμη-
θούν ως μερίσματα τότε η Νομοθεσία 
που αφορά την Έκτακτη Εισφορά για 
την Άμυνα εφαρμόζεται κανονικά. Βα-
σική προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
της φοροαπαλλαγής είναι η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας (ο αριθμός 
θα εξετάζεται ανάλογα με τη μορφή της 
επιχείρησης) και η πλήρης συμμόρφω-
ση με τη νομοθεσία για τον ελάχιστο 
μισθό.

12 Παροχή πλήρους φοροαπαλλαγής για 
τρία χρόνια για επιχειρήσεις που ασχο-
λούνται με την επιστημονική έρευνα 
και την καινοτομία. Τονίζεται ότι αυτή 
η ρύθμιση θα ισχύει μόνο για επιχει-
ρήσεις που θα δημιουργούν νέες θέ-
σεις εργασίας ειδικά αφοσιωμένες στην 
έρευνα και νοουμένου ότι τηρούνται οι 
πρόνοιες για τον κατώτατο μισθό. 

13 Παροχή κινήτρων για σύμπτυξη γεωρ-
γικών μονάδων ώστε να γίνει δυνατός 
ο εκσυγχρονισμός της καλλιέργειας και 
η προώθηση νέων οικονομικά βιώσι-
μων παραγωγών εξαγωγικού χαρακτή-
ρα. Τα σχέδια θα πρέπει να εγκρίνονται 
από το Υπουργείο Γεωργίας και η όλη 
αναδιοργάνωση / σύμπτυξη δε θα έχει 
καμία φορολογική επιβάρυνση, όπως 
η απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιου-
χικών κερδών στην περίπτωση που η 
σύμπτυξη αφορά μεταφορά ακίνητης 
ιδιοκτησίας.

 Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα 
πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονι-
σμός της γεωργικής παραγωγής και επι-
κέντρωση σε στρατηγικά προϊόντα, λαμ-
βάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει δυνα-
τή και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε 
συλλογική βάση π.χ. κοινή διαχείριση 
μηχανημάτων. Για συγκεκριμένες επεν-
δύσεις θα πρέπει να παραχωρηθούν 
επιταχυνόμενες αποσβέσεις, ενώ θα γί-
νει δυνατή η άντληση κεφαλαίων από 
τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταμεία.

 Παρόμοιες συμπτύξεις μονάδων μπο-
ρούν να γίνουν τόσο για σκοπούς κτη-
νοτροφίας αλλά και ιχθυοκαλλιέργειας. 
Τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες επιχειρή-
σεις όταν εγκριθούν από το Υπουργείο 
Γεωργίας θα μπορούν να αιτηθούν χο-
ρηγίας για επιχειρήσεις εκκολαπτήρια 
και για το καθεστώς φοροαπαλλαγής για 
νέες επιχειρήσεις.Το ίδιο μοντέλο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση 
σύμπτυξης οποιασδήποτε επιχείρησης 
που σκοπό έχουν τη δημιουργία συνερ-
γιών και τον εκσυγχρονισμό των παρα-
γωγικών διαδικασιών.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
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Τις πιο κάτω ολοκληρωμένες προτάσεις έχει καταθέσει το 
ΚΕΒΕ στην Κυβέρνηση για μέτρα για την ανάπτυξη και αναθέρ-
μανση της οικονομίας:
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ορισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρόνος εκποίησης, 

επιμήκυνση/αναδιάρθρωση δανείων, ώστε να αποφευχθούν 
οι μαζικές απολύσεις και κλείσιμο κατά τα άλλα υγιών επιχει-
ρήσεων. Το ίδιο να ισχύει και για δάνεια για ιδιώτες. Για όλα τα 
υφιστάμενα δάνεια να δοθεί περίοδος 3 ετών στα συμβαλλό-
μενα μέρη (τράπεζες – δανειολήπτες) να προχωρήσουν σε δι-
απραγματεύσεις για αναπροσαρμογή των δανείων. 
Β. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. Φορολογική Αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζό-
μενα κεφάλαια
Παραχώρηση φορολογικής αμνηστίας για όσα κεφάλαια επι-

στραφούν από το εξωτερικό από Κύπριους πολίτες νοουμένου 
ότι θα επενδυθούν για την αγορά οικιστικών μονάδων, κατα-
στημάτων κλπ. εντός 2 ετών και θα διατηρηθούν στην κατοχή 
των αγοραστών δια τουλάχιστον 5 έτη.
2. Παραχώρηση Κυπριακής Υπηκοότητας σε Επενδυτές
Με μείωση του ελάχιστου ποσού επένδυσης στα ακίνητα 

από €10 εκ σε περίπου €3-4 εκ., θα δωθεί η δυνατότητα γρή-
γορης εισροής ξένου συναλλάγματος (πχ 2000 επενδυτές Χ 
€4.0 εκ = €8 δις).
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δίνουμε την υπηκοότητα σε 

άτομα που αγοράζουν  ακίνητη ιδιοκτησία (γη, κτήρια, γραφεία 
κλπ) συνολικής αξίας €3-4 εκ. τα οποία δεσμεύονται να έχουν 
στην κατοχή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα 5-7 χρόνια.
3. Παραχώρηση Άδειας Μόνιμης Παραμονής

να καθιερωθεί αυτόματη διαδικασία έκδοσης της άδει- •
ας εντός 3 ημερών από τον Έπαρχο (νοουμένου ότι έχει 
υπογραφεί συμβόλαιο αγοράς και έχουν καταβληθεί οι 
200,000).
για αγορά από συγγενικά μη εξαρτώμενα άτομα ακίνητης  •
ιδιοκτησίας πολλαπλάσιας των €300,000 να δίνονται πέ-
ραν της μιας άδειας παραμονής (π.χ. αγορά €900,000 + 
ΦΠΑ να δίνονται 3 άδειες παραμονής). Αυτό θα βοηθήσει 
στην πώληση περιουσιών μεγαλύτερης αξίας).

4.  ∆ιευκολύνσεις /Επίσπευση Άδειας Εισόδου
Άμεση λήψη μέτρων για διευκόλυνση και επίσπευση της δι-

αδικασίας έγκρισης άδειας εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, 
όπως πχ Ουκρανία, Κίνα, Αραβικές χώρες.  Το μέτρο αυτό, πέ-
ραν του Τουρισμού, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην διευκόλυν-
ση προσέλκυσης/επίσκεψης επενδυτών.
5. Επίσπευση εξέτασης και έγκρισης αδειών για μεγάλες ανα-
πτύξεις/έργα.
6. Αύξηση Αναπτυξιακών Συντελεστών
Για βελτίωση της βιωσιμότητας έργων, προσέλκυση επεν-

δυτών και προώθηση ανάπτυξης και στήριξη της τιμής των 

ακινήτων να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης (Σ.∆) ως ακο-
λούθως:
(α) Από 15% σε 20%.
(β) Από 20% σε 30%.
(γ) Από 30% σε 40%.
(δ) Σε υφιστάμενους Σ.∆ πέραν του 40% να γίνει αύξηση κατά 

20% (πχ όπου 50% να γίνει 70%).
7. Αδειοδότηση Αναπτύξεων – Τιτλοποίηση Ακινήτων

Το σύστημα αδειοδότησης της ανάπτυξης θα πρέπει να εκ- •
μοντερνιστεί,  
να αναλάβουν σοβαρές ευθύνες οι μελετητές και οι άδει- •
ες να εκδίδονται σε 
ελάχιστο αλλά και καθορισμένο χρόνο. Θα πρέπει να  •
εφαρμοστεί σωστά ο    
αυτοέλεγχος. •
  Επίσης η διαδικασία έκδοσης τίτλων  •
στο Κτηματολόγιο πρέπει να απλοποι-
ηθεί, 
να συντμηθεί, να κωδικοποιηθεί και με  •
την χρησιμοποίηση ιδιωτών μελετητών/ 
εμπειρογνωμόνων οι τίτλοι θα πρέπει να  •
εκδίδονται ταυτόχρονα με την 
ολοκλήρωση ενός έργου. •

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Πολεοδομικά κίνητρα ξενοδοχειακών μονάδων – Μεικτές 
Τουριστικές Αναπτύξεις
Παροχή ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων, κατάληξη και 

συγκεκριμενοποίηση  προνοιών πολιτικής για Μεικτές Τουρι-
στικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ).  Ήδη ειδική επιτροπή επεξεργάζεται 
την πολιτική, αλλά η όλη διαδικασία πρέπει να επισπευθεί και η 
κυβέρνηση να συμφωνήσει στις νομοθετικές αλλαγές που είναι 
απαραίτητες για την εύρυθμη αξιοποίηση του Σχεδίου.
2. Κίνητρα για λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων κατά 
τη χειμερινή περίοδο.
Αντί, όπως συμβαίνει σήμερα, να επιδοτούνται μονάδες για 

να είναι κλειστές τον χειμώνα, να δοθούν κίνητρα για να παρα-
μείνουν ανοιχτές κατά την ίδια περίοδο.  Τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα περιλαμβάνουν την μείωση της ανεργίας, αύξηση 
χειμερινού τουρισμού, βελτίωση οικονομικών δεδομένων του-
ριστικών μονάδων/κέντρων αναψυχής κλπ με αυξημένη δυνα-
τότητα αναβαθμίσεως εγκαταστάσεων και υπηρεσιών κ.α.
3. Πολιτική Ανοικτών Αιθέρων

 Άμεση κατάργηση των μονοπωλίων και εφαρμογή πολιτικής 
ανοικτών αιθέρων.
∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Άμεση προώθηση διακρατικών συμφωνιών για αμοιβαία 

αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών με τρίτες 
χώρες, όπως Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, Ινδία, Αραβι-
κές χώρες.  Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για προ-

σέλκυση ξένων φοιτητών.
2.  Λειτουργία ειδικού τμήματος   (ίσως στο γραφείο του 

Υπουργού Εσωτερικών) για σύντομη έγκριση άδειας ει-
σόδου σε όσους νέους από τρίτες χώρες επιθυμούν να 
σπουδάσουν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια, για αποφυγή 
των χρονοβόρων και ατέρμονων διαδικασιών του Τμή-
ματος Μεταναστεύσεως.

Ε. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.  Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ, να αξιοποιηθούν τα 

ιατρικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα με την  αγορά υπηρε-
σιών με ανταγωνιστικές τιμές για υπηρεσίες που σήμερα 
δεν προσφέρονται ικανοποιητικά ή/και οικονομικά από 
τον δημόσιο τομέα.

2.  Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των 
αλλοδαπών πολιτών των χωρών/με-
λών ΕΕ όταν βρίσκονται στην Κύπρο 
με τους ίδιους όρους όπως συμβαίνει 
και με τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσί-
ες του κρατικού τομέα.
Ζ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩ-
ΣΗ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΑΣ

Η Έρευνα και Καινοτομία θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό 
άξονα της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας για τα επόμενα 
χρόνια.  Η επένδυση σε δραστηριότητες Ε&Α εκτός του ότι συμ-
βάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών αφού βασίζονται περισσότερο στη γνώση 
και την τεχνολογία, βοηθούν στην αξιοποίηση του αδρανού-
ντος επιστημονικού δυναμικού της χώρας και δημιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας ψηλής προστιθέμενης αξίας.
1. Γίνεται εισήγηση όπως για τα ποσά που αποδεδειγμένα 

δαπανούνται για σκοπούς Ε&Α παραχωρείται αυξημένη φο-
ρολογική πίστωση  (πχ. 150% πίστωση) ενώ σε περίπτωση 
που επιτευχθεί η παραγωγή νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
να υπάρχει πρόσθετη φορολογική απαλλαγή για κέρδη που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πωλήσεων του συγκεκρι-
μένου προϊόντος ή υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Παρόμοια μοντέλα έχουν υιοθετηθεί από αριθμό 
Ευρωπαϊκών Χωρών.

2. Επιπρόσθετα να γίνει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
όπως προωθηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα για ενί-
σχυση έργων που εμπεριέχουν τις πιο κάτω δραστηρι-
ότητες:

(α) Smart technologies
(β) Wellbeing / Υγεία
(γ)  Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, θεματικά πολιτιστικά πάρ-

κα κλπ.
(δ) Ενέργεια (παραγωγή και εξοικονόμηση). 

Οι προτάσεις του ΚΕΒΕ για μέτρα για την ανάπτυξη και αναθέρμανση της οικονομίας

Η πρωτόγνωρη κρίση μετατρέπεται σε υπέρτατο τεστ κοπώσεως 
για την προοπτική της χώρας μας. Ο τουριστικός τομέας καλείται 
να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, έχει όμως να αντιμετωπίσει 
σημαντικές ενδογενείς και εξωγενείς προκλήσεις.    Κύριο μέλη-
μα όλων μας πρέπει να είναι η αναπτυξιακή πολιτική και η μετα-
κίνηση των ουκ ολίγων εμποδίων στην πορεία για βελτίωση των 
προοπτικών του τουρισμού. Αποστολή είναι να παρέχονται στην 
αγορά ευμενέστερες συνθήκες επιχειρηματικότητας και απασχό-
λησης.  Σε τούτες τις κατακλυσμιαίες συνθήκες, τίθεται ξανά επι-
τακτικά, το θέμα της αξιοποίησης της τουριστικής υποδομής για 
ολόχρονη απασχόληση και ολόχρονη εισαγωγή τουριστικού 
συναλλάγματος.  Η αντιμετώπιση της εποχικότητας είναι πλέ-
ον μείζον εθνικό θέμα. ∆εν είναι πλέον θέμα επιλογής. Είναι θέ-
μα επιβίωσης. Υποδομή δισεκατομμυρίων και δεκάδες χιλιάδες 
απασχολούμενοι μπαίνουν στο ψυγείο για 5 μήνες. Αντί να πα-
ράγουν αξία και προοπτική για τον τόπο, παράγουν κόστος και 
απογοήτευση.  Η αξιοποίηση της υποδομής και του ανθρώπινου 
δυναμικού για τουλάχιστον ακόμα 3 μήνες, θα είναι το πρώτο 
μάθημα από το πάθημα των τραπεζών. Θα είναι η πρώτη πρό-
κληση που θα γίνει ευκαιρία. 
Το κύριο πρόβλημα προς την πορεία ολόχρονης αναζωογόνη-
σης βρίσκεται στον ανεπαρκή συντονισμό και στην ελλιπή κατα-
νόηση των τουριστικών ζητημάτων. 
Αναμένεται από την προεδρία της ∆ημοκρατίας να διαδραμα-
τίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο, διορίζοντας Επίτροπο Του-
ριστικής Ανάπτυξης για συντονισμό όλων των υπουργείων και 
υπηρεσιών με πρώτο θέμα την εποχικότητα. 
Επιπλέον αναμένεται από το αρμόδιο υπουργείο να επιδείξει αυ-
ξημένο ενδιαφέρον και να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στους 

καθ’ ύλην αρμόδιους. Καλούνται όλα τα λοιπά υπουργεία να 
δουν με περισσότερη ευαισθησία τα θέματα που αφορούν τις 
όποιες διευκολύνσεις ή μετακίνηση εμποδίων στην κάθοδο επι-
σκεπτών και συναλλάγματος στην χώρα μας, ειδικά κατά την χει-
μερινή περίοδο. 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ως ο καθ’ ύλην αρμόδι-
ος φορέας, με προϋπολογισμό εκατομμυρίων και πληθώρα στε-
λεχών, έχει τώρα την ευκαιρία να αποδείξει την αναπτυξιακή του 
ικανότητα και τον ενθουσιασμό που τον διακατέχει.  Ο χειμερι-
νός τουρισμός πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Η διατήρη-
ση της  υπάρχουσας κατάστασης δεν αποτελεί απάντηση στην 
κρίση. Ούτε δικαιολογεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του σημα-
ντικού αυτού οργανισμού. 
Το ζήτημα της εποχικότητας πρέπει να αναδειχθεί άμεσα και απο-
τελεσματικά. Ο προγραμματισμός ανάπτυξης πρέπει να αρχίσει 
άμεσα, ώστε το τέλος της θερινής σαιζόν να μας βρει έτοιμους 
για υλοποίηση. 

Μοναδικός γνώμονας να είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας 
αύξησης της επισκεψιμότητας  της Κύπρου. Η ύπαρξη πληθώρας 
συνδέσμων και οργανώσεων δεν δείχνει να βοηθά ουσιαστικά, 
οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δεν αποδίδουν, γιατί ως τώρα 
δεν υπήρξε η αναγκαία πολιτική βούληση να γίνουν τομές. 
Θα πρέπει να μπουν επί τάπητος όλα τα θέματα που αφορούν 
τον χειμερινό τουρισμό. Όραμα και αποστολή του ΚΟΤ, επάρκεια 
δομών, αποτελεσματικότητα αρμοδίων, εξεύρεση πόρων ανά-
πτυξης και προβολής,  πολιτική απασχόλησης και ανεργιακού, 
συμβατικές εργασιακές σχέσεις, εργασιακό κόστος, αναπτυξια-
κά κίνητρα, κόστος ενέργειας,  πολυνομία και αναποτελεσματι-
κότητα, προσβασιμότητα, θεωρήσεις διαβατηρίων από τρίτες 
χώρες, κόστος αεροδρομίων και πτήσεων, ανελαστικότητα τιμών, 
εμπλουτισμός τουριστικής υποδομής, αδυναμία προσέλκυσης 
επισκεπτών, αναποτελεσματικότητα μάρκετινγκ, θέματα εξειδι-
κευμένου τουρισμού, θέματα κουλτούρας και επιμόρφωσης, 
εμπλοκή παρεμφερών τουριστικών υποδομών, εμπλοκή δημο-
τικών αρχών. Αυτά είναι μέρος μιας πλειάδας θεμάτων που ενώ 
όλοι γνωρίζουν, κανένας δεν έχει γενική αρμοδιότητα να συ-
ντονίσει, και προπάντων να πάρει αποφάσεις.  Εν μέσω της τερ-
ματικής οικονομικής κατάστασης καλούμαστε να αναδείξουμε, 
αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τον τουρισμό της Κύπρου.  
Καταλήγοντας καλούνται όλοι, διευθυντές , εστιάτορες και ξε-
νοδόχοι, να δώσουν την ενδεδειγμένη προτεραιότητα στην ερ-
γοδότηση συμπατριωτών μας, γιατί τούτες τις δύσκολες ώρες 
πρέπει να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Καλούνται επίσης όσοι απα-
σχοληθούν να είναι υπόδειγμα άριστης φιλοξενίας. Η φιλοξενία 
είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να μας ξαναδώσει θετική προ-
οπτική ολόχρονα. 

Μείζον εθνικό θέμα η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Καλύπτουν όλους 
τους τομείς

 της οικονομίας

Του Πόλυ Γ. Καλλή

Προέδρου του 

Συνδέσμου

∆ιευθυντών 

Ξενοδόχων
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 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο Οίκο

CHINA
HEBEI SENDE IMPORT & EXPORT CO. LTD
http://hbsende.com, E-mail:tammy@hbsende.com, 
Tel./Fax. 0311-68031270
Chemical materials (carbon black, stearic acid, zinc 
oxide, titanium oxide, lithopone

NINGBO DL LIGHTING CO. LTD
Tel. 86-0574-59980671, Fax. 86-0574-56702919, 
E-mail:sales@dl-lighting.com, http://www.smd-
lighting.com
Led lighting

QINGDAO HUAOS CHEMICAL CO., LTD
Room 309 No. 3Xianyou Road, Shinan District, 
Qingdao, Tel. 86-13370817830, Fax. 78-532-
80965937, E-mail:vernacnzend@hotmail.com
Detergent raw materials 

GREECE
BIOMDAHL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Κυρία Ναστουλη Πανωραία
Λεωφ. Πεντελής  77-79, Χαλάνδρι 15233, Τηλ. 210-
6845801, 
E-mail:blomdahl@otenet.gr
Σκουλαρίκια τρυπήματος αυτιού, μύτης, ομφαλού και 
κοσμήματα αντιαλλεργικά και φιλικά προς το δέρμα 
από την Σουηδία

CHEMWAY
Βιοτεχνία Παραγωγής Χαρτιού
΄Αρτης 7 & Πιερίας, ΄Αγιοι Ανάργυροι, Ε-
mail:iliadaki@chemway.gr, Τηλ. 697-3399204, 694-
4568615
Χαρτί κουζίνας & χαρτί υγείας

Κυρία Χαρούλλα Γωνιωτάκη
E-mail:delfina227@gmail.com
Χειροποίητες Βυζαντινές Εικόνες

EGYPT
EIC FOR IMPORT & EXPORT
Contact Person: Mr Hesham
Tel. 002012-22814448, E-mail:info@eicegy.com
Manganese Ore, Ferro Manganese, Silica Sand, 
Cacined Gypsum, Kaolin

GELCY ECO-FRIENDLY PENCILS
Contact Person:Mr Tamer Soliman
Tel. 00202-3335-6078, Fax. 00202-33362646, E-
mail:info@gelcy.com.eg
Environmental wood free eco friendly pencils

GENERAL AROMATIC
Block 95 Industrial Zone, 6th of October, P.O. Box 
12451 Egypt, Tel. 202-38290558, Fax. 202-38290559, 
E-mail:info@generalaromatic.com, http://www.
generalaromatic.com
Guest amenities for hotels as shampoo- conditioner, 
shower gel, hand soap, body lotion

ISRAEL
CAMINIM
Contact Person:Mr Moshe Weidenfeld
E-mail:mosheweidenfeld@yahoo.com, http://www.
caminim.co.il
Stone fireplaces

CEO
Roee Mizrahi
Tel. 00972-50-3325346, 
Rolling Tobacco

DARBOX
Contact Person:Mr Boaz Shpak
Tel. 00972-4-6266777, Fax. 00972-4-6266778, E-
mail:boaz.shpak@darbox.com, http://www.darbox.
com
Heavy duty containers for hazardous materials, fine 
chemicals and pharmaceuticals

EUREKA GROUP
Contact Person: Mr Sagi Sela
Tel. 00972-54-5440655, Fax. 00972-77-2347049, E-
mail:sagi@eurekavibe.com, http://www.eurekavibe.
com
Tents/hammocks for outdoor events and festivals

HAKORDI LTD
Contact Person:Mr Yorl Yakovl – CEO
11 Sorek Industrial Zone, Belt Shemesh 76802, Israel, 
Tel. 00972-2-6310455,  
E-mail:yorl211@bezeglnt.net, http://www.hakordl.
com
All kinds of nuts and dried fruits

INTALTECH LTD
Contact Person: Mr Andrey Kozhlnov
3 Hamazmera St., Nes-zlona 74047, Israel, Tel. 00972-
8-9400002, Fax. 00972-3-7256610, E-mail:office@
lntaltech.com, http://www.Intaltech.com
Communication products and solutions

MADGAL
Contact Person:Mr. Avi Albert
E-mail:avi@orinom.com, http://www.madgal.co.il, 

 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο
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BEI SENDE IMPORT &

Οίκο

AUSTRIA
LAGRO GMBH
Sudweg 34, 9431 St., Stefan, Tel. 43-4352-
37638, Mob. 43-6641061332, 
E-mail:wilhelmer@lagro.at, http://www.
lagro.at
Toilet paper, paper towel, napkins, 
manufactured paper, garbage bags, 
disposable gloves, packaging films, 
microfiber cloth, paper plates, cups, 
packaging meals for catering, plastic cutlery

SRI LANKA
ABC TRADE & INVESTMENTS (PVT) LTD
Mr. A. Jayaseelan

No. 3, Bandaranayakapura Road, Rajagiriya, 
Sri Lanka, Tel. 94-11-5877700, Fax. 94-11-
2868555, E-mail:info@abcsrilanka.biz, http:/
www.abcsrilanka.biz
ITC products and consumables, gifting 
products, water purifiers, health care 
products and renewable energy solutions

BOSTON FOOT WEAR
Mr. Addul Latheef Mohamed Mubarack
No. 01, Jamiah Building, Beach Road, 
New Kattankudy-03, Sri Lanka, Tel. 0094-
772482799, E-mail:mubarack400@yahoo.
com
Foot wear machineries, foot wear raw 
materials, pu materials, eva sheets, heels, 
metal, buckle, badge, ornament, sole items 

attached to foot wears

CEAT KELANI INTERNATIONAL TYRES 
(PVT) LTD
Mr. Ranga Weerasuriya
P.O. Box No. 52, Nungamugoda, Kelaniya, Sri 
Lanka, Tel. 94-11-4822800, Ext. 238, Fax. 94-
11-4817721, E-mail:ranga@ceatsrilanka.com
Natural rubber, synthetic rubber, carbon 
black, nylon tyre fabric, bead wire, rubber 
chemical, bladders, tyres, tubes, flaps

CEYLON AGRO INDUSTRIES LTD
Mr Mahinda Amaradeva
346, Negombo Road, Seeduwa, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-225454135, Fax. 94-11-2253537, E-

mail:m.amaradeva@prima.com.lk, http://
www.prima.com.lk
Palm Olein, chicken flavour, onion powder, 
gluten

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣΕΜΠΟΡΙΟ

ISRAEL
FAT FLSH – LEAN MEAN CODLNG 
MACHINE
P.O. Box 66, Israel, Tel. 00972-2-
5337643, Fax. 00972-2-5337643, 
E-mail:sales@fatflsh.co.il, http://
www.fatflsh.co.il
-Professional software and web 
development services

LEBANON
S. MATTAR LAW FIRM
P.O. Box 166566 Beirut, Lebanon, 
Tel. 00961-1-384-300, Fax. 961-1-
390-722, 
E-mail:Mattarlaw@Mattarlaw.com, 
http://www.Mattarlaw.com
- Business, investments, corporate 
taxation, real estate

POLAND
AGENCJA TRANSPORTOWA MAKRO 
SERVICE SP. K.
Ul. Sekundowa 1, 02-178 Warszawa, 
Poland, Tel. 48-22-8685575, Fax. 
48-22-8685563, 
E-mail:marketing@makro-service.
com.pl, http://www.makro-service.
com.pl

-Sea freight (FCL and LCL), 
-Air freight
-Road and rail freight
-Inland transportation
-Door to Door service
-Custom clearance & consultation
- Cargo insurance
-Collecting and delivering goods 
from suppliers

SRI LANKA
ABC TRADE & INVESTMENTS (PVT) LTD
Mr. A. Jayaseelan
No. 3, Bandaranayakapura Road, 
Rajagiriya, Sri Lanka, Tel. 9411-
5877700, Fax. 94-11-2868555, E-
mail:info@abcsrilanka.biz, http://
www.abcsrilanka.biz
ICT related services

SELCO CONTINENTAL PVT LTD
Mr P. S. Selvaratnam
No. 31, 1st Chappel Lane, Colombo 
06, Sri Lanka, Tel. 94-11-4334777, 
Fax. 94-11-4016730, E-mail:mail@
selcohr.com, http://www.selcohr.
com
Human resources 

 Services Services

Η ΄Εκθεση μόδας Romania Fashion Trends and Brands – RFTB θα γίνει στο εκθεσι-
ακό κέντρο Exporom στις 25-28 Σεπτεμβρίου 2013.
Θα εκτεθούν είδη ένδυσης, υπόδησης και δερμάτινα για την περίοδο άνοιξης – 
καλοκαιριού 2014, που περιλαμβάνουν νέα σχέδια, παιδική ένδυση, γυναικεία 
και ανδρικά είδη, εσώρουχα, πλεκτά, εξοπλισμό ρουχισμού, κεντήματα κ.α.
Πληροφορίες:Mr Lucian Diaconu
Project Coordinators, Mobile:40-755076740, και σταθερό: 40-214118184, 
E-mail:lucian.diaconu@businesstexin.ro, http://www.rftb.ro, www.businesstexin.ro

Έκθεση Μόδας RFTB

 
Η 8Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού EXPOMIL 2013 θα γίνει στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Romexpo στο Βουκουρέστι στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2013.  
Συμμετέχουν ως εκθέτες τα αρμόδια Υπουργεία της Ρουμανίας και οι βιομηχα-
νίες στρατιωτικού υλικού.
Πληροφορίες: Mr Valentin Lordache
Project Coordinator
Mobile 40-758837725, Fax. 40-212077070, E-mail:expomil@romexpo.ro, 
valentin.iordache@romexpo.ro http://www.expomil.ro, 

8η ∆ιεθνής Έκθεση στρατιωτικού
 εξοπλισμού EXPOMIL 2013

Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Βιομηχανιών κρέατος κρίνεται και κτηνοτροφικών ζώων 
CARNEXPO 2013 θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο EXPOROM στο Βουκουρέ-
στη στις 23-26 Οκτωβρίου 2013.  Η έκθεση θεωρείται η μεγαλύτερη εκθεσια-
κή διοργάνωση της αγοράς κρέατος στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
Πληροφορίες: Mr Dorinel Niculae
Manager of Foreign Relations
Mobile 40-728086130, Tel./Fax. 40-21-4505063, E-mail:office@carnexpo.ro, 
http://www.carnexpo.ro

∆ιεθνής Έκθεση Βιομηχανιών 
κρέατος - κτηνιατρικών ζώων
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Tel. 
00972-9-9528964, Fax. 00972-9-9528983, 
Taps & faucets

POLYCART TECHNOLOGIES
Contact Person:Mr. David Deshe
Tel. 00972-4-9858088, Fax. 00972-4-9858084, E-
mail:david123@polycartt.com, http://www.polycart.
co.il
Police security rescue equipment

RACHELSON TRADING LTD
Contact Person:Mr Yaron Isakov
22 Efal St., Petach-Tikva, Israel, Tel. 00972-3-5371579, 
Fax. 00972-3-6874927, 
E-mail:Isakov.yaron55@gmail.com, http://www.
rachelson.co.il
Smart locking systems

SCIGENIL
Tel. 00972-8-9480661, Fax. 00972-80-9480660, E-
mail:lemuel@scigenil.com, http://www.scigenil.com
Anti-hepatitis B Vaccine

TAPUZ
Contact Person:Mr. Roi Meiri
Tel. 00972-4-6373111, Fax. 00972-4-6373112,  E-
mail:roy@tapuz2.com, http://www.tapuz2.com
Designers, planners & creators of interactive theme 
centres for children

TOPAIR SYSTEMS (37366)
Contact Person:Ms Dana Lubetzky
1 Shldlovsklst St., Argaman, Yarne 81221, Israel, 
Tel. 00972-8-9334455, Fax. 00972-8-9334456, E-
mail:ana@statltech.com, http://www.topalrsystems.
com
Laboratory equipment

ITALY
F.LLI ROSSETTO SAS
Via Castellana 64/A, 35010 Trebaseleghe (PD), Tel. 
0039-049-9385060, Fax. 0039-049-9386589, http://
www.rossetto.it, E-mail:patrizia@rossetto.it
Chairs, armchairs & sofas moulded with flexible 
polyurethane ready for upholstery with fabric or 
leather

ROMANIA
DUCTIL STEEL SA
Contact Person: Mr Ion Don 
1, Aleea Industriilor, 120224 Buzau, Romania, Tel. 
40-238405122, Fax. 40-238717272, E-mail:ion.don@
mechel.com, http://www.ductilsteel.ro
Metallurgical products or industrial and agriculture 
producer using wires

FATTORIA TERRANTICA
Contact Person:Mr Gabriel Camarasu
Zona Libera Constanta Sud, Agigea, Incinta 1A, 
Constanta, Postal code 907015, Romania, Tel. 40-
241743163, Fax. 40-241-743172, Mobile 40-722-
365999, 
E-mail:gabi.camarasu@terrantica.ro, http://www.
terrantica.net
Processed poultry meat  products

IMAR SA
Contact Person:Mrs Romana Micu
1-5, Bicaz Str., Arad, Romania, Tel. 40-745257222, E-
mail:generalmanager@imar-sa.ro
Furniture

INVESTISIA GROUP
Contact Person: Mr Dan Petre 
2nd Redea St., District 1, Bucharest, Romania, Tel. 40-
723-778072, 
E-mail:dan.petre@investisiagroup.ro, http://www.
investisiagroup.ro
Solar and wind energy, agriculture and livestock, 
tourism, metallurgical

KARAT METAL INDUSTRIES
Contact Person: Mrs Carmen Andresan
108, Republicii Str., Baicoi, Prahova, Romania, Tel. 40-
729028928, 
E-mail:carmen@advisosolutions.ro
Metal tiles, flashings, pluvial systems, fastening 
systems

Mr Constantin diaconescu
Tel. 40-744552004, E-mail:constantin.diaconescu@
opv.ro
Purity vipers venom with minimum of 92% protein 
content

ORION SRL
Contact Person:Mr Dumitru Pop
Sos. Viilor No. 96, 920081 Slobozia, Ialomita Country, 

Romania, Tel. 40-243230056, Fax. 40-243-230835, 
E-mail:office@orionslobozia.ro, http://www.
orionslobozia.ro
Hot-dip galvanized metallic structures for 
telecommunications, especially towers for mobile 
telephony
RIALTO PROD SRL
Contact Person:Mr Cristi Movila
16, Motilor St., District 3, Bucharest, Romania, Tel. 40-
765250943, Fax. 40-21-3243515, E-mail:cristi@rialto.
ro, http://www.rialto.ro
Shoes

SELIRON SRL
Contact Person:Mrs Carmen Andresan
108, Republicii Str., Baicoi, Prahova, Romania, Tel. 40-
729-028928, 
E-mail:carmen@advisosolutions.ro
Sealing elements for metal tile, corrugated sheets 
and sandwich panels especially the polyethylene 
foam sealing profiles, mounting systems and 
accessories seals  (EPE adhesive strips, expandable 
or tar, silicone) for metal roofing and industrial 
buildings

SINTOFARM SA
Contact Person: Mrs Mirela Gava
22 Ziduri Intre Vii St., (Entrance From Electronicii St.), 
District 2, Bucharest, Postal code 023324, Romania, 
Tel. 40-730711601, E-mail:mirela@gavan@sintofarm.
ro, http://www.sintofarm.ro, 
Pharmaceutical products, medicaments, food 
supplements, medical devices, cosmetics

SOLACE INTERNATIONAL SRL
Contact Person: Mrs Sonia Vancu
11, Ion Mihalache Ave., Bucharest, District 1, Postal 
Cod 011171, Romania, Tel. 40-213181767, Fax. 40-
21-312-4499, E-mail:solaceintl@gmail.com
Sugar & rice

VASCAR SA
Contact Person: Mr Vlad Ciuburciu
4 Agroindustiala Str., 730217 Vaslui,Romania, Tel. 40-
235361131, Fax. 40-235-361475, 
E-mail:office@vascar.ro, http://www.vascar.ro
Carved meat, semi cooked and cooked meat 
products, canned meat and meat mixtures, canned 
food and pates

RUSSIA
FRIENDFRUITS GROUP (ANS LTD)
Tel. 7-812-493-5520, Fax. 7-812-4935521, E-mail:lari@
friendfruits.com, http://www.friendfruits.com
Fruits & vegetables

SERVIA
VOCAR AD SVILAJNAC SERVIA
Kneza Milosa Broj 3, 35210 Svilajnac, Tel. 
38135322838, Fax.381-35311738, 
E-mail:vocaroffice@gmail.com,  http://www.vocar.
co.rs
Fruit & vegetables

SLOVAKIA REPUBLIC
ELCOM S.R.O.
http://www.elcom.eu, www.uniqpc.eu, www.
genielite.com
Registration cash machines, cashing systems, 
professional displays, keyboards and industrial PCs

SPAIN
ATLANTS GROUP
http://www.atlants.net, E-mail:exportacion@atlants.
net
Solar powered products, systems and accessories, 
electronic intelligent pest repellers & killers free 
of pesticides solar, gas kerosene, battery powered 
appliances

COMPAR S.A.
Toni Fdez
E-mail:toni@compar-agri-com
Livestock & Agricultural machinery

LAKME S.L.
http://www.lakme.com/en/index.html
Ms Rocio Bueno E-mail:rbueno@comercio.mineco.
es, Κύριο Βαγγέλη Τζάκο, Tel. 30-210-7246980, Fax. 
30-210-7291736, 
Προϊόντα επαγγελματικής περιποίησης μαλλιών (βα-
φές, σαμπουάν, κρέμες)

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

Σύμφωνα με μήνυμα της Κυπριακής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ η Ισραηλινή εταιρεία 
Defense Techs η οποία ασχολείται με προϊόντα ασφαλείας αναζητά συνεργάτη στην Κύ-
προ.  Η εταιρεία ασχολείται με αξεσουάρ όπλων, αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό 
για βαλλιστικό έλεγχο, εξοπλισμό για παρακολούθηση και εντοπισμό, εξοπλισμό προστα-
σίας συνόρων, προστασίας από το ηλεκτρικό έγκλημα και πολλά άλλα προϊόντα.  Η εται-
ρεία συνεργάζεται με 200 εταιρείες κατασκευής προϊόντων ασφαλείας παγκοσμίως και 
σύμφωνα με το Γενικό της ∆ιευθυντή αυτός είναι ο λόγος που η εταιρεία δύναται να προ-
μηθεύσει τα καλύτερα προϊόντα σε ποιότητα και τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά λύσεις σε 
πολύ καλές τιμές.
Η εταιρεία εκτός από τα προϊόντα ασφαλείας παρέχει συμβουλές και εκπαίδευση ενώ ειδι-
κεύεται σε ολοκληρωμένα συστήματα εντοπισμού ατόμων.  Το σύστημα εντοπισμού μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε φυλακισμένους οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι υπό όρους ή σε 
περιπτώσεις οικογενειακής βίας.  Στην δεύτερη περίπτωση το θύμα ειδοποιείται από ειδι-
κή συσκευή ότι ο θύτης είναι κοντά του και πιθανόν να του επιτεθεί.  Η εταιρεία μπορεί να 
προμηθεύσει τους διακομιστές (servers) που παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή που βρί-
σκεται το άτομο που φέρει το σύστημα εντοπισμού και όπως ανάφερε ο Γενικός ∆ιευθυ-
ντής εάν γίνει συμβόλαιο χρήσης του συστήματος για πολλά χρόνια, τότε οι διακομιστές 
παρέχονται από την εταιρεία δωρεάν. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας Mr Schapiro, 
ενημέρωσε την Κυπριακή Πρεσβεία για την επιθυμία της εταιρείας να συνεργαστεί με κυ-
πριακή εταιρεία με στόχο την προώθηση των προϊόντων της στην Κυπριακή αγορά.
Στοιχεία Επικοινωνίας της εταιρείας:
Defense Techs
Contact person: Mr Matias Schaplro
Tel. 00972-504551284, E-mail:info@defensete4chs.com, http://www.defensetechs.com

Ισραηλινή Εταιρεία ειδών Ασφαλείας αναζητά 
συνεργάτες στην Κύπρο

Η 10η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Κοσμημάτων (10th International Jewellery 
Exhibition) θα γίνει στο Τελ Αβίβ στις 2-3  Ιουλίου 2013.
Απευθύνεται σε κατασκευαστές, σχεδιαστές, αγοραστές και άλλους επαγ-
γελματίες του κοσμήματος.  Θα συμμετέχουν στην 10η ΄Εκθεση 250 Εκθέτες 
από το Ισραήλ και το εξωτερικό.  Την έκθεση του 2012 επισκέφθηκαν 12000  
εμπορικοί επισκέπτες.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.stier.co.il/english/fairjovella.
htm και από το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία 
τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666335, E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

∆ιεθνής ΄Εκθεση Κοσμημάτων 
στο Τελ-Αβίβ 2-3 Ιουλίου 2013

Η 2Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Ιατρικών Συσκευών και Τεχνολογίας Υγείας ((2nd 
Medical Devices & HIT International Conference) θα πραγματοποιηθεί στο 
Τελ Αβίβ στις 10-13 Ιουνίου 2013.  Θα καλυφθούν στο Συνέδριο θέματα 
τεχνολογίας και επάρκειας στη φροντίδα υγείας μονάδων έκτακτων περι-
στατικών και νοσηλευτηρίων.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.export.gov.il/files/publications/medinisrael2013/
newmed2013/med2013.html και από το Εμπορικό Γραφείο της Πρε-
σβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666338, 
e-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

Ιατρικό Συνέδριο 
στο Ισραήλ 10-13 Ιουνίου 2013

Στην Εκθεσιακή διοργάνωση Jerusalem Innovative Tourism Summit  
που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα στις 28-29 Μαϊου 2013 θα εκτεθούν νέες τε-
χνολογίες και θα διεξαχθούν συζητήσεις διεθνούς κλίμακας για τον του-
ρισμό με έμφαση στον αστικό τουρισμό και τις καινοτόμες τεχνολογίες 
για τον τουρισμό και τα ταξίδια.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:http://www.jits2013.com, και από το Εμπο-
ρικό Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22369508, 
Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

Καινοτόμος Τουριστική ΄Εκθεση 
στο Ισραήλ 28-29 Μαϊου 2013
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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

Το Εθνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Σρι Λάνκα μας πληροφορεί ότι οι πιο 
κάτω εταιρείες ενδιαφέρονται για κοινοπρακτικές συνεργασίες στους τομείς 
που αναφέρονται:
Sadaharitha Agri Farms & Exporters (Pvt) Ltd
Mr Kapila De Silva
6A, Alfred Place, Colombo 03, Sri Lanka, Tel. 94-11-5234000, Fax. 94-11-
2564001, 
E-mail:kapila@sadaharitha.com, http://www.safe-exporters.com
Ενδιαφέρον: Agri business

Ceat Kelani Holding Pvt Ltd
Mr Ranga Weerasuriya
P.O. Box No. 52, Nungamugoda, Kelaniya, Sri Lanka, Tel. 94-11-4822800 
Ext., 238, Fax. 94-11-4817721, E-mail:ranga@ceatsrilanka.com
Ενδιαφέρον:Tyre manufacturing

Εταιρείες της Σρι Λάνκα 
Ενδιαφέρονται για κοινοπραξίες

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 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 Εταιρεία BIO METSOB ‘’ΕΠΕ΄΄ παραγωγοί του μεταλλικού νερού <<MEGA 
PERRY>> που βρίσκεται στο Μεγάλο Περιστέρι του ∆. Μετσόβου ζητά 
επενδυτή.  Το προσφερόμενο νερό πηγάζει μέσα από ενεργούς άνθρακες 
και θεωρείται ιδιαίτερα χωνευτικό και υγιεινό . Αναγνωρίστηκε ως φυσικό 
μεταλλικό νερό με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελ-
λάδας στις 10 Ιουλίου 1997.
Ζητούνται επενδυτές που θα κατασκευάσουν το εργοστάσιο για να εμφια-
λώνουν το νερό αγοράζοντας ή νοικιάζοντας την πηγή.
∆ιεύθυνση:
ΒΙΟ – ΜΕΤΣΟΒ – ‘’Ε.Π.Ε.’’
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
Νέα Εταιρεία Εμφιάλωσης Μεταλλικού Νερού ‘’MEGA PERRY’’ 
΄Εδρα Μ. Περιστέρι, Ζηναπολο, ∆. Μετσόβου Ιωαννίνων GR, T.K. 45500, 
E-mail:zinapolo@hotmail.com, Τηλ. 6946706636

Ζητείται επενδυτής για εμφιάλωση νερού
 στο Μέτσοβο Ιωαννίνων

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

Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εκχύλιση φύλλων ελιάς για 
την παραγωγή πολυφαινολών, ενδιαφέρεται για επιχειρηματική συνεργα-
σία με κυπριακές εταιρείες προμήθειες πρώτων υλών για τις βιομηχανίες 
τροφίμων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΡΟΗ Α.Ε.
Κύριο ∆. Μπογιατζής
Τηλ./Φαξ. 2221033076,  Κιν. 6936290937
Καλοχώρι – Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια, E-mail:belis.antioxidants@gmai.
com, http://www.lelia.gr

Ελληνική Εταιρεία ενδιαφέρεται 
για επιχειρηματική συνεργασία
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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

Κλιμάκιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία 
της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 11 Μαρτίου 
2013. Η επίσκεψη του κλιμακίου εντάσσεται στα πλαίσια των δι-
ερευνητικών αποστολών που διενεργούν κλιμάκια της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και αποσκοπούν στην ετοιμασία της Έκθεσης 
Ανταγωνιστικότητας και του Πίνακα Βιομηχανικής Απόδοσης.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε αναφορά στα θέματα βιομηχα-

νίας, στα  εργαλεία καινοτομίας, στην πρόσβαση σε χρηματοδότη-
ση, στη ρευστότητα και το κόστος χρήματος, στην εφαρμοσμένη 
έρευνα, στην  αποτελεσματική/αποδοτική διαχείριση των διαρ-
θρωτικών ταμείων, στο εργατικό κόστος, στο διοικητικό φόρτο,  
στις εξαγωγές και μηχανισμούς υποστήριξης. Κατά γενική ομο-
λογία ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση που επέτρεψε στους 
παρευρισκομένους να αναπτύξουν θέσεις, απόψεις και εκτιμή-
σεις μέσα από ειλικρινή διάλογο. Τονίστηκε η σημασία για στήρι-
ξη των μικρών κρατών από την Ευρώπη αλλά και αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων και η εισαγωγή της προσέγγισης για  έξυ-
πνη εξειδίκευση.
Το κλιμάκιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιο-

μηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  αποτελείτο από τους κ. κ. 

Domenico Lombardi και Ciprian Cristea. 
Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Κώ-

στας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ντίνος Μιτσί-
δης, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας κ.κ. Μαρίνος Καλλής, και 
Κώστας Ζορπάς  και ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας. Προσκεκλημέ-
νοι στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου 
Έρευνας και Καινοτομίας και μέλη από τις Τοπικές Επιτροπές Βιο-
μηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας

μικρά
Το ΕΒΕ Λευκωσίας 
προωθεί τα προβλήματα 
στις επιχειρήσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) 
εκφράζει την έντονη ανησυχία 
του για τη συνεχιζόμενη 
αβεβαιότητα που επικρατεί για 
την πορεία της οικονομίας του 
τόπου με τα συσσωρευμένα 
προβλήματα που δημιουργεί 
στον επιχειρηματικό κόσμο.
Με επιστολή προς τα μέλη του 
το ΕΒΕ Λευκωσίας τα κάλεσε 
να υποβάλουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν και που 
απορρέουν για την οικονομία ως 
συνέπεια του Μνημονίου αλλά 
και από την κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει οι δύο 
μεγάλες κυπριακές τράπεζες του 
τόπου σε μια προσπάθεια για 
ταξινόμηση και ομαδοποίηση 
για να προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες. Η ανταπόκριση των 
μελών ήταν μεγάλη και αυτή 
αντικατοπτρίζει την αγωνία των 
επιχειρήσεων και την ανάγκη 
για άμεση λήψη διορθωτικών 
μέτρων που θα τους επιτρέψουν 
ομαλή επάνοδο σε παραγωγική 
πορεία. Τα κύρια προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις της πόλης μας, και 
κατ’επέκταση όλες οι κυπριακές 
επιχειρήσεις, συνοψίζονται 
κυρίως στα τραπεζικά θέματα και 
την παγοποίηση λογαριασμών, 
την έλλειψη ρευστότητας, τα 
προβλήματα στα τελωνεία και 
άλλα.
Στα πλαίσια των πιο πάνω 
εκτιμήσεων των μελών, και σε 
στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ,  
το ΕΒΕ Λευκωσίας με ενέργειες 
προς τις αρμόδιες αρχές προωθεί 
την  ταχεία αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και εφαρμογή 
ρυθμίσεων για επάνοδο σε 
πορεία ανάκαμψης.
Πρόσθετα τα Επιμελητήρια έχουν 
ζητήσει τη μείωση των ενοικίων 
των βιομηχανικών τεμαχίων στις 
Βιομηχανικές Ζώνες Περιοχές.

Ενημέρωση για τα θέματα φυσικού 
αερίου είχε στις 22 Μαρτίου 2013 η Επι-
τροπή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 
από τον κ. Μιχάλη Οικονομίδη, καθη-
γητή χημικής και βιομοριακής μηχανι-
κής στο πανεπιστήμιο του Χιούστον στις 
ΗΠΑ, συγγραφέα αρκετών βιβλίων και 
σύμβουλος σε σημαντικούς οργανι-
σμούς και κυβερνήσεις παγκοσμίως.
Ο καθ. Οικονομίδης αναφέρθηκε στην 

ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
στα θέματα αξιοποίησης του φυσικού 
αερίου, στο διαχωρισμό των πολιτικών 
σχεδιασμών και τους τεχνοκρατικούς 
καθώς και στην κατανομή ξεκάθαρων 
ευθυνών και εξουσίας στον φορέα υλο-
ποίησης των σχεδιασμών. Τόνισε ότι θα 
πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικά σε-
νάρια/σχέδια δράσης στηριζόμενα και 

στη γεωπολιτική/γεωστρατηγική ανά-
λυση.  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 
ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ντίνος 
Μιτσίδης,  ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Πα-

ναγιώτης Παπαφιλίππου, άλλα μέλη της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, ο ∆ιευθυντής Βι-
ομηχανίας και ο Εκτελεστικός Αντιπρόε-
δρος της ΚΡΕΤΥΚ κ. Σόλωνας Κασίνης.

Aπαιτούνται ορθολογιστικοί 
σχεδιασμοί για το φυσικό αέριο

Αιμοδοσία διοργάνωσε στις 20 Μαρτίου 
2013  το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την 
Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων του συμπλέγ-
ματος Βιομηχανικών Ζωνών και Περιοχών ∆υ-
τικής Λευκωσίας που καλύπτει τη Βιομηχανική 
Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, τη Βιομηχανική 
Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική Ζώνη 
Μάμμαρι. Για ένατη χρονιά που διοργανώνε-
ται αιμοδοσία από την οικεία τοπική επιτροπή 
σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Αιμοδοσία 
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας χαιρετίζει την εξαγ-
γελία του  Προέδρου της ∆ημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη για προώθηση 
των διαδικασιών για άμεση αδειοδότη-
ση και δημιουργία  καζίνου. Χαιρετίζο-
νται επίσης και οι συναφείς εξαγγελίες 
αρμόδιων Υπουργών που επιβεβαιώ-
νουν στην πράξη τις προεδρικές εξαγ-
γελίες με δήλωση ότι ευελπιστούν  ότι 
σε δύο χρόνια θα λειτουργήσει καζίνο 
στην Κύπρο.  Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφρά-
ζει ταυτόχρονα ιδιαίτερη ανησυχία για 
τις φήμες που θέλουν να μην συμπερι-
λαμβάνεται η Λευκωσία ως  μια από τις 
επιλογές.
Το Επιμελητήριο  Λευκωσίας θε-

ωρεί ότι η λειτουργία καζίνου στη 
πρωτεύουσα κρίνεται σήμερα περισ-
σότερο από αναγκαία, γιατί θα επε-
νεργήσει ευνοϊκά στην αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της πόλης 
κάτι που αναφέρεται και στο μνημό-

νιο που θα υπογραφεί με την Τρόικα 
και στο οποίοι γίνεται συγκεκριμένη 
αναφορά στις προοπτικές και τη συμ-
βολή του Τουρισμού στην Κυπριακή 
οικονομία.
Ένα καζίνο υψηλής στάθμης λει-

τουργίας τύπου resort στην Περιοχή 
της Λευκωσίας της μόνης διχοτομημέ-
νης πόλης της Ευρώπης θα ανακόψει 
την μαζική μετάβαση τόσο τουριστών 
όσο και κυπρίων στα καζίνα που λει-
τουργούν στα κατεχόμενα και θα δώ-
σει τέλος στις εκροές εισοδημάτων και 
φόρων προς τα κατεχόμενα. Το ΕΒΕ χα-
ρακτηρίζει την επιλογή της Λευκωσίας  
εθνική υποχρέωση.
Η ίδρυση καζίνου στη πόλη μας θα 

βοηθήσει επίσης  στην αύξηση των δι-
ανυκτερεύσεων οι οποίες συνολικά 
κατ’έτος είναι οι χαμηλότερες παγκύ-
πρια, ενώ θα αυξήσει και τον αριθμό 
περιηγητών στην πόλη μας γιατί θα επε-
νεργεί ως μαγνήτης αυξημένης κινητι-
κότητας εντός της Λευκωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση
 της Κυβέρνησης για την λειτουργία καζίνο
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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

Με επισκέψεις του στη Α΄ Βιομηχανική Πε-
ριοχή Λεμεσού και στη Βιομηχανική Περιοχή 
Αγίου Αθανασίου ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Ανδρέου τον κύκλο 
επαφών του με τους Συνδέσμους των βιομη-
χανικών περιοχών της Λεμεσού. Ως γνωστό, 
είχε προηγηθεί επίσκεψη στη Γ’ Βιομηχανική 
Περιοχή στον Άγιο Συλά. 
Στις επισκέψεις του, με τη συνοδεία του 

Αντιπρόεδρου Βιομηχανίας Ανδρέα Λαού, 
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ συναντήθηκε αρχικά 
με τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Παττίχη και τα 
μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου Α΄ Βι-
ομηχανικής  Περιοχής. Έγινε συζήτηση επί 
τριών κυρίως αξόνων, ήτοι τα προβλήματα 
της συγκεκριμένης βιομηχανικής περιοχής, 
τα προβλήματα του τομέα της βιομηχανίας 
γενικότερα και τα προβλήματα της Κυπρια-
κής οικονομίας. Στο πλαίσιο της συζήτησης 
τέθηκαν επί τάπητος, μεταξύ άλλων, η εκτε-
ταμένη αλλαγή χρήσεων που έχει επέλθει σε 
βιομηχανικά υποστατικά με αποτέλεσμα ο 
αριθμός των πραγματικά μεταποιητικών βι-
ομηχανιών να έχει περιοριστεί σημαντικά, 

προβλήματα οδικού φωτισμού και αποχε-
τεύσεων. 
Συζητήθηκαν επιπλέον θέματα συντελε-

στών δόμησης και κάλυψης για τα βιομηχα-
νικά υποστατικά καθώς και η ασφάλεια των 
υποστατικών της περιοχής υπό το φως αυξη-
μένων κρουσμάτων κλοπών. Αντηλλάγησαν 
επίσης απόψεις για το ευρύτερο θέμα της 
ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής βιομη-
χανίας, για κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, 
όπως και για τραπεζικά θέματα, προεξάρχου-
σας της  ανάγκης μείωσης των επιτοκίων.
Θέματα ασφάλειας, κόστους ηλεκτρικού 

ρεύματος και τραπεζών συζητήθηκαν και με 
τον Πρόεδρο Βάσο ∆ημητριάδη και το ∆ιοι-

κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Αγίου Αθανασίου. Στη συγκεκριμένη 
συνάντηση τέθηκαν επίσης επί τάπητος, με-
ταξύ άλλων, η βέλτιστη αξιοποίηση από το 
Σύνδεσμο του τεμαχίου στην είσοδο της Βι-
ομηχανικής Περιοχής με τη δημιουργία 
πολυδύναμου κέντρου, η ανανέωση των 
συμβάσεων μίσθωσης των βιομηχανικών 
οικοπέδων, οι χρεώσεις του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων.
Από πλευράς ΕΒΕΛ δόθηκε η διαβεβαίω-

ση ότι όλα τα θέματα που τέθηκαν θα τύχουν 
της πρέπουσας προώθησης είτε απευθεί-
ας, είτε μέσω του ΚΕΒΕ, ανάλογα με την πε-
ρίπτωση.

Επαφές στις Βιομηχανικές περιοχές μικρά
  Έκτακτη σύσκεψη 

ΕΒΕ Λεμεσού 
για την οικονομική 

κρίση

Την ετοιμότητα του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού για αμοι-
βαία επωφελείς συνεργασίες με τη Χάιφα 
διακήρυξε ο Πρόεδρος Φιλόκυπρος Ανδρέ-
ου κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης 
του με το ∆ήμαρχο της Ισραηλινής πόλης 
Yona Yahav.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ∆η-

μοτικό Μέγαρο Λεμεσού, στην παρουσία του 
∆ήμαρχου Ανδρέα Χρίστου και του Προέ-
δρου του Κυπρο-Ισραηλινού Επιχειρηματι-
κού Συνδέσμου Χριστάκη Παπαβασιλείου, 
ενώ από Ισραηλινής πλευράς παρούσα ήταν 
η Γενική Γραμματέας του ∆ήμου της Χάιφα 
Bracha Sela.
Οι δύο πλευρές, αφού επαναβεβαίωσαν 

τη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ Λεμε-
σού και Χάιφα, μεταξύ άλλων και στον επι-
χειρηματικό τομέα, εντόπισαν τομείς που 
προσφέρονται για άμεση δράση προκει-
μένου να διευκολυνθούν περαιτέρω οι οι-
κονομικές και όχι μόνο ανταλλαγές. Προς 
αυτή την κατεύθυνση τονίστηκε η ανάγκη 
να καταβληθεί εκατέρωθεν προσπάθεια 
για την ναυτική σύνδεση Λεμεσού-Χάιφα 
με πλοίο γραμμής, ενώ άκρως υποβοηθη-

τική θεωρείται πως θα είναι και η δρομολό-
γηση απευθείας πτήσης από τη Χάιφα προς 
τα Κυπριακά αεροδρόμια. Συζητήθηκαν επί-
σης οι προοπτικές συνεργασίας στον τουρι-
στικό τομέα, δοθέντος και του υφιστάμενου 
πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στα 
Επιμελητήρια των δύο πόλεων που είχε υπο-
γραφεί το έτος 2000 αλλά παρέμεινε ουσια-
στικά ανενεργό κυρίως λόγω της έκρυθμης 
κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Yahav 
σημείωσε σχετικά πως η τουριστική υποδο-
μή της Χάιφα βρίσκεται υπό ριζική αναβάθ-

μιση με δεκάδες νέες τουριστικές μονάδες 
να βρίσκονται τώρα υπό ανέγερση, περι-
λαμβανόμενων πέντε νέων μεγάλων ξενο-
δοχείων Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε 
επίσης στα επιτεύγματα της Χάιφα στον το-
μέα  της υψηλής τεχνολογίας και στο δια-
χρονικό ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου και 
της Λεμεσού  γενικότερα για συνεργασίες 
στο συγκεκριμένο τομέα. Ο κ. Ανδρέου απο-
δέχτηκε πρόσκληση για πραγματοποίηση 
επίσκεψης στη Χάιφα, επικεφαλής επιχειρη-
ματικής αποστολής  από τη Λεμεσό. 

ΕΒΕΛ: Έτοιμο για συνεργασίες με Χαϊφα

Το ∆ιεθνές Επιμελητήριο Νέων  Λεμεσού 
(Junior Chamber International Lemesos) 
είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός και 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός νέων ηγε-
τών και επιχειρηματιών ηλικίας 18 έως 40 
ετών, ενεργός σε πε-
ρισσότερες από 100 
χώρες παγκοσμίως με 
σχεδόν 200,000 ενερ-
γά μέλη. Είναι οργα-
νωμένος σε τοπικά 
δίκτυα τα οποία υπά-
γονται σε εθνικά δί-
κτυα, τα οποία με τη 
σειρά τους υπάγο-
νται στο διεθνές δίκτυο του JCI. Στην πόλη 
μας είναι ενεργό το JCI Lemesos το οποίο 
υπάγεται στο JCI Cyprus. Το Επιμελητήριο 
Νέων Λεμεσού είναι η επόμενη γενιά ενερ-

γών πολιτών. Μοιραζόμαστε την πεποί-
θηση ότι, προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια θετική αλλαγή, πρέπει να αναλάβου-
με συλλογική δράση για τη βελτίωση του 
εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας.  Σε 

τοπικό επίπεδο, με μια 
σειρά δράσεων που 
περιλαμβάνουν σεμι-
νάρια, ενημερώσεις για 
επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες, αθλητικές συγκε-
ντρώσεις, ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, φιλανθρω-
πικές δραστηριότητες 
τα μέλη μας εκπαιδεύ-

ονται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ψυ-
χαγωγούνται αλλά και προσφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο. Τους δίνεται έτσι η δυ-
νατότητα να αναπτύξουν ηγετικές ικανότη-

τες, κοινωνική ευθύνη, επιχειρηματικότητα 
και συναδελφικότητα, στοιχεία απαραίτητα 
για τη δημιουργία μιας θετικής αλλαγής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέλη μας μπο-

ρούν να αναπτύξουν το δίκτυο γνωριμιών 
τους σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, 
να λάβουν μέρος στα πανευρωπαϊκά και 
παγκόσμια συνέδρια του JCI, να γνωρί-
σουν νέους πολιτισμούς και να συμβά-
λουν στην θετική αλλαγή που επιχειρείται 
από τον Οργανισμό μας σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://
www.juniorchamberlemesos.org  αλλά και 
στο facebook ψάχνοντας τη σελίδα του JCI 
Lemesos.

Αναστασία Σολέα
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Νέων Λεμεσού για το 2013 

Τι είναι το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Λεμεσού (JCI lemesos)

Αφουγκραζόμενο την ευνόητη 
ανησυχία των μελών του υπό το φως 
των δραματικών εξελίξεων στην Κυ-
πριακή οικονομία, το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού 
συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των με-
λών στις 27 Μαρτίου. Η σύσκεψη σκο-
πό είχε να δώσει την ευκαιρία στις 
επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΛ να κατα-
θέσουν τις απόψεις του εν όψει των 
πρωτόγνωρων καταστάσεων που βι-
ώνει η Κυπριακή οικονομία, μετά την 
απόφαση για «αναδιάρθρωση» της 
Λαϊκής Τράπεζας, το «κούρεμα» κα-
ταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και 
την αναστολή της λειτουργίας όλου 
του Τραπεζικού συστήματος για αρ-
κετές μέρες.
Σε εισαγωγική του τοποθέτηση, o 

Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Φιλόκυπρος Αν-
δρέου  τόνισε πως πρώτιστο καθήκον 
του Επιμελητηρίου είναι η υποστήριξη 
των μελών του με κάθε τρόπο, κυρίως 
σε αυτή την πρωτοφανή και δύσκο-
λή κατάσταση. Ανέφερε δε, πως ο βα-
σικός σκοπός της έκτακτης σύσκεψης 
ήταν να δοθεί το βήμα στα μέλη να εκ-
φράσουν απόψεις και εισηγήσεις, οι 
οποίες θα ενσωματωθούν σε ενιαίο 
υπόμνημα προς το ΚΕΒΕ, με αίτημα να 
πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες πα-
ρεμβάσεις προς τους αρμόδιους κρα-
τικούς φορείς. 
Τα κύρια θέματα που κατατέθηκαν 

στην σύσκεψη ήταν,  επιγραμματικά, 
τα ακόλουθα:
Η ανεξέλεγκτη απώλεια καταθέ- •
σεων που σε πολλές περιπτώσεις 
οδηγεί επιχειρήσεις κατευθείαν σε 
τερματισμό των εργασιών τους.
Η εξαφάνιση χρημάτων που έτυχε  •
να μεταφερθούν σε λογαριασμούς 
καθ’ οδό για την διευθέτηση οφει-
λών είτε στο δημόσιο (π.χ. Κοινωνι-
κές Ασφαλίσεις) είτε σε συνεργάτες 
ή πελάτες των επιχειρήσεων.
Η ανάγκη άμεσης μείωσης των επι- •
τοκίων και η προσωρινή αναστολή 
ή/και επιμήκυνση των αποπληρω-
μής των δανείων. 
Η μη καταβολή Φ.Π.Α. το οποίο δεν  •
έχει εισπραχθεί αποτελεί δυσβά-
σταχτο βάρος για τις επιχειρήσεις.
Η άμεση επιστροφή του εισπρακτέ- •
ου Φ.Π.Α. για ενίσχυση της ρευστό-
τητας.
Η έντονη ανησυχία για το ύψος των  •
ενοικίων των καταστημάτων, με 
πρόταση για συνεργασία και δια-
βούλευση με τους συνδέσμους ιδι-
οκτητών για την εξεύρεση αμοιβαία 
αποδεκτών διευθετήσεων. 
Η άμεση στήριξη της βιομηχανίας  •
με μείωση στο κόστος ηλεκτρικού 
ρεύματος, την μείωση ενοικίων για 
τις παραγωγικές μονάδες στις βιο-
μηχανικές περιοχές και στήριξη της 
εξαγωγικής βιομηχανίας με την πα-
ροχή κινήτρων.
Η μετάθεση προθεσμιών και κατα- •
βολή με δόσεις οι οφειλές στις Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις. 
Η λειτουργία των γραφείων του  •
ΕΒΕΛ ως ‘’help desk’’ για βοήθεια 
προς τα μέλη και την καταγραφή 
των προβλημάτων που θα υπάρ-
ξουν τις επόμενες ημέρες. 
Άμεση παροχή κινήτρων για προ- •
σέλκυση ξένων επενδύσεων για 
δημιουργία αναπτυξιακών έργων. 
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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

Αντιπροσωπεία του ∆ιοικ. Συμβουλίου του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου, συνοδευόμενη από εκπροσώ-
πους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου,  
συναντήθηκε στις 05.04.2013 με τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου, με τον οποίο 
συζήτησε διάφορα θέματα, όπως η γρήγορη 
απονομή δικαιοσύνης, οι εμπορικές πιστώσεις 
και οι ακάλυπτες επιταγές, οι προσφυγές για τις 
κατεχόμενες περιουσίες, η ανέγερση δικαστι-
κού μεγάρου στην Ελεύθερη Αμμόχωστο και 
άλλα θέματα.
Πιο συγκεκριμένα για το θέμα της γρήγορης 

απονομής δικαιοσύνης ο κ. Υπουργός ανέφερε 
τα ακόλουθα:
Εγινε νομοθεσία για εφαρμογή του θεσμού  •
του διαμεσολαβητή σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις για εξωδικαστική επίλυση των δι-
αφορών.
Θα δημιουργηθούν ειδικά δικαστήρια για μι- •
κρές διαφορές (ειρηνοδικεία).
∆ημιουργία εμπορικών δικαστηρίων για δι- •
αφορές μεγάλης αξίας, όμως στην περίπτω-
ση αυτή χρειάζονται δικαστές με εξειδίκευση 
στα θέματα αυτά.

Προωθούνται οι διαδικασίες για ∆ιαιτησίες  •
και ανάδειξη της Κύπρου σε ∆ιαιτητικό Κέ-
ντρο.
∆ημιουργία Πρωτοβάθμιου ∆ιοικητικού ∆ι- •
καστηρίου που μεταξύ άλλων θα ασχολείται 
και με τα φορολογικά.
Για το ζήτημα των κατεχόμενων περιουσιών 

θα γίνει καταγγελία της διαδικασίας που τηρεί-
ται στην Επιτροπή  Περιουσιών στα κατεχόμενα 
(IPC) προς το Ε∆Α∆ και άλλα σώματα γιατί αυτή 
παραβιάζει την αρχική απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικαστηρίου και δεν δίνει θεραπεία σε προ-
σφυγές που αφορούν την απώλεια χρήσης και 
την επιστροφή της περιουσίας.
Θα εξεταστούν επίσης μέτρα για παροχή οι-

κονομικών διευκολύνσεων στους εκτοπισμέ-
νους ιδιοκτήτες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
του κράτους, καθώς επίσης η επιμήκυνση δα-
νείων και μείωση των επιτοκίων. Αναφορικά 
με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εμπορικές πι-
στώσεις και τις ακάλυπτες επιταγές, ο κ. Υπουρ-
γός επεσήμανε ότι εξετάζεται η τροποποίηση 
του ποινικού κώδικα ώστε να περιοριστεί το 
stop payment και να εξαργυρώνονται οι επι-
ταγές. Με την κατάργηση του όρου «εύλογη αι-

τία» η επιταγή θα πληρώνεται στην ημερομηνία 
που αναγράφεται σ’αυτή, διαφορετικά θα θε-
ωρείται ποινικό αδίκημα με όλες τις συνέπειες. 
Εγινε επίσης εισήγηση για εισαγωγή της συναλ-
λαγματικής ως μέσο πληρωμής που εφαρμόζε-
ται με επιτυχία σε άλλες χώρες. Οσον αφορά το 
θέμα της ανέγερσης δικαστικού μεγάρου στην 
Ελεύθερη Αμμόχωστο για καλύτερη λειτουργία 
και αξιοπρεπή παρουσία των δικαστηρίων ανα-
φέρθηκε ότι η οικονομική κατάσταση του κρά-
τους δεν επέτρεψε την υλοποίηση των σχεδίων 
που έγιναν το 2011 και ότι θα μελετηθεί η υλο-
ποίηση του έργου σε συνεργασία με τον ιδιωτι-
κό τομέα με τη μέθοδο του ΡΡΡ.
Σχετικά με το αίτημα του ΕΒΕ για απαλλαγή 

των αδρανούντων εταιρειών που ιδρύθηκαν 
πριν την 14.08.1974 από το τέλος των €350, ο 
κ. Υπουργός επεσήμανε ότι αυτό μπορεί να γί-
νει με τη βοήθεια του Εφόρου Εταιρειών, αφού 
γίνει έρευνα για τον αριθμό των επηρεαζόμε-
νων εταιρειών. Εκ μέρους του ΕΒΕΑ τονίστηκε 
ότι ο αριθμός των εταιρειών αυτών είναι περι-
ορισμένος και δεν πρέπει να διαγραφούν από 
τον Εφορο γιατί αφορά το ζήτημα των κατεχό-
μενων περιουσιών.

Εξαίρεση αδρανούντων εταιρειών από το τέλος των €350
Το ΕΒΕΑ με επιστολή του προς τον Εφορο Εταιρειών, η 
οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, ζήτησε 
την εξαίρεση των αδρανούντων εταιρειών που ιδρύθηκαν 
πριν από τις 14.08.1974, από την υποχρέωση καταβολής του 
τέλους των €350. Οι εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους ή 
την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή 
και δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές. 

∆εν πρέπει όμως να διαγραφούν από το μητρώο του Εφορου 
Εταιρειών λόγω του ότι κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία. Το αίτημα 
αυτό τέθηκε από το ΕΒΕΑ και στην πρόσφατη συνάντηση με 
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης. Παρ’όλον ότι δεν πήραμε ακόμα 
την απάντηση του Εφόρου, καλούμε τις επηρεαζόμενες 
εταιρείες να αποστείλουν επιστολή εξαίρεσης στον Εφορο 
Εταιρειών και να ενημερώσουν σχετικά το ΕΒΕ Αμμοχώστου.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

μικρά
Επαρχιακή Επιτροπή 

Ασφάλειας και Υγείας
Σε συνεδρίαση της Επαρχι-

ακής Επιτροπής Ασφάλειας και 
Υγείας Αμμοχώστου, στο Γρα-
φείο Εργασίας στη ∆ερύνεια, 
έγινε ανασκόπηση των δρα-
στηριοτήτων της περσινής χρο-
νιάς της Εβδομάδας Ασφάλειας 
και Υγείας 2012, καθώς επίσης 
και προγραμματισμός των δρα-
στηριοτήτων για το 2013. 

Πληρωμή τελωνειακών 
δασμών, ναύλων και 
εξόδων παραλαβής 

εμπορευμάτων
Ο Σύνδεσμος Τελωνειακών 

Πρακτόρων (Εκτελωνιστών) 
Κύπρου επιθυμεί να πληροφο-
ρήσει τον εμπορικό κόσμο, τις 
επιχειρήσεις και το κοινό γενι-
κότερα, ότι για την εκτελώνιση 
και παραλαβή των εισαγόμε-
νων εμπορευμάτων θα πρέπει 
να προκαταβάλλονται οι τε-
λωνειακοί δασμοί, ο Φ.Π.Α., τα 
ναύλα και τα υπόλοιπα έξο-
δα παραλαβής και παράδοσης 
των εισαγόμενων εμπορευμά-
των.
Η πληρωμή θα γίνεται με τρα-

πεζικό έμβασμα στο όνομα του 
εξουσιοδοτημένου εκτελωνι-
στή/εταιρείας που θα αναλάβει 
την κατάθεση και διεκπεραί-
ωση των Τελωνειακών και Λι-
μενικών διατυπώσεων και την 
πληρωμή των εξόδων για λο-
γαριασμό του εισαγωγέα/πα-
ραλήπτη.
Επισημαίνεται ότι η δυσμε-

νής οικονομική κατάσταση 
και οι περιορισμοί της κεντρι-
κής τράπεζας στις συναλλαγές 
προκάλεσε πολλά οικονομικά 
προβλήματα στις εκτελωνιστι-
κές επιχειρήσεις με ορατό τον 
κίνδυνο αναστολής της άδειας 
εξασκήσεως του επαγγέλματος 
τους και ως εκ τούτου αναμέ-
νουν να έχουν την κατανόηση 
και συνεργασία του εμπορικού 
κόσμου και του κοινού.

Συσκέψεις Συμβουλίου με τα μέλη του ΕΒΕΑ για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων

Σε δύο διαδοχικές συσκέψεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν η μια στη Λεμεσό, στις 08.04.2013 
και η άλλη στα γραφεία του Επιμελητηρίου στο 
Παραλίμνι, στις 10.04.2013, το ∆ιοικ. Συμβού-
λιο αντάλλαξε απόψεις με τους επιχειρηματίες-
μέλη του, για τα προβλήματα που επεσώρευσε 
η οικονομική κρίση, το κούρεμα των καταθέ-
σεων και οι περιορισμοί στις συναλλαγές.
Εκ μέρους των επιχειρήσεων κατατέθηκαν 

σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
και εξέπεμψαν σήμα κινδύνου λόγω της στα-
σιμότητας στην αγορά και την αδυναμία τους 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για 
μισθούς, ΦΠΑ, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.ά., 
λόγω έλλειψης ρευστότητας και τραπεζικών 
διευκολύνσεων. Με τους περιορισμούς στις 
συναλλαγές και των τραπεζικών διευκολύν-
σεων έχει παγώσει η αγορά, σταμάτησαν οι 
παραγγελίες σε βιομηχανίες λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης, ενώ οι έμποροι ακυρώνουν 
παραγγελίες νέων προϊόντων από το εξωτερι-
κό λόγω των διαδικασιών και ελέγχων της Κε-
ντρικής Τράπεζας. Επίσης η καθυστέρηση στο 
ξεκαθάρισμα των τραπεζικών επιταγών έχει 
δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με τις ακά-

λυπτες επιταγές, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε 
όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εκτεθειμέ-
νες σε ψηλούς τόκους υπερημερίας. Το γενι-
κό μήνυμα των συσκέψεων αυτών είναι ότι 
οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλα βάρη, ότι 
πρέπει να σταματήσει η αβεβαιότητα, να λη-
φθούν σύντομα αποφάσεις και να αποκα-
τασταθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μας 
σύστημα για να επανέλθει η αγορά σε συνθή-
κες ομαλότητας.
Τονίστηκε επίσης ότι η Κυβέρνηση πρέπει 

να περιορίσει τις δαπάνες του δημόσιου το-
μέα και να εξοικονομηθούν κονδύλια για έρ-
γα υποδομής και ανάπτυξης που έχει απόλυτη 
ανάγκη ο τόπος. Εκ μέρους των παρευρισκο-

μένων, εκτός από τα προβλήματα κατατέθηκαν 
εποικοδομητικές εισηγήσεις για την έξοδο από 
την κρίση και την επαναφορά της οικονομίας 
σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέφερε ότι το Επι-

μελητήριο παρακολουθεί από κοντά τις εξελί-
ξεις, γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις προς την 
Κυβέρνηση και άλλες υπηρεσίες για την αντι-
μετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης. Τα 
γενικά προβλήματα και εισηγήσεις των μελών 
έχουν καταγραφεί και θα προωθηθούν προς τα 
αρμόδια Υπουργεία και φορείς σε συνεργασία 
με το ΚΕΒΕ, ενώ τα εξατομικευμένα προβλήμα-
τα των επιχειρήσεων θα προωθηθούν από το 
ΕΒΕΑ προς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
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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

Το Επιμελητήριο Λάρνακας πραγ-
ματοποίησε συγκέντρωση  των με-
λών του με σκοπό την εξέταση των 
προβλημάτων στην Κυπριακή αγορά 
λόγω των μέτρων που έχουν επιβλη-
θεί από την Κεντρική Τράπεζα στην 
Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή Τρά-
πεζα ως αποτέλεσμα των αποφάσε-
ων στο Eurogroup.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν 
ο Πρόεδρος κ. Όθωνας Θεοδούλου, 
μέλη του ∆.Σ του ΕΒΕ Λάρνακας, ο Γ. 
Γ του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής όπως 
και αρκετοί επιχειρηματίες μέλη του 
Οργανισμού.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

μέλη του Επιμελητηρίου έθεσαν αρ-
κετά προβλήματα όπως : η καθυστέ-
ρηση στην απονομή δικαιοσύνης, η 
αντιμετώπιση της ανεργίας των Κυ-

πρίων, η φορολόγηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας, οι χρεώσεις στα τιμολό-
για ηλεκτρισμού και υδατοπρομή-
θειας, η έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά, μείωση επιτοκίων των τραπε-
ζών, ο συμψηφισμός των δανείων σε 
Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή κ.α.  Κα-
τά τη διάρκεια της συνάντησης συζη-
τήθηκαν μέτρα για την αναθέρμανση 
της οικονομίας όπως και για τη δι-
ενέργεια προσπάθειας διεθνώς για 

την απάμβλυνση της κακής εικό-
νας της Κύπρου στο εξωτερικό λόγω 
των μέτρων της Κεντρικής Τράπεζας 
σε Λαϊκή και Τράπεζα ως αποτέλε-
σμα των γνωστών αποφάσεων στο 
Eurogroup.

O Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 
Όθωνας Θεοδούλου εξέφρασε την 
ικανοποίηση του Επιμελητηρίου για 
το γόνιμο διάλογο ο οποίος διεξήχθη 

και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι οι από-
ψεις και εισηγήσεις των μελών του 
Επιμελητηρίου αποτελούν και τις θέ-
σεις διεκδίκησης τις οποίες έχει τόσο 
το ΚΕΒΕ όσο και το Τοπικό Επιμελητή-
ριο σε κάθε επαφή του με Υπουργεία, 
∆ήμους, Τράπεζες και τη Βουλή κατά 
τις επαφές τους. 

 Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας 
εξέφρασε παρ΄όλες τις δυσκολίες αι-
σιοδοξία για την ανθεκτικότητα και 
ευρηματικότητα της Κυπριακής Επι-
χειρηματικής τάξης η οποία ξεπέρασε 
με ιδιαίτερη επιτυχία και άλλα παρό-
μοια εμπόδια και δυσκολίες.

Μέλη του ΕΒΕ 
Λάρνακας 
συζήτησαν 
τα μέτρα στις 
Τράπεζες Κύπρου 
και Λαϊκή

Ομιλία του Δρ. Μιχ. Οικονομίδη: “Energy Geopolitics and Eastern 
Mediterranean”  πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕ Λάρνακας

Κατόπιν πρόσκλησης του 
Επιμελητηρίου Λάρνακας ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Houston κ. Μ. 
Οικονομίδης επισκέφθηκε τα γραφεία 
του Επιμελητηρίου Λάρνακας και 
μίλησε στα μέλη του Οργανισμού με 
θέμα “Energy Geopolitics and Eastern 
Mediterranean”.  Σε εισαγωγική ομιλία 
του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας 
κ. Όθωνας Θεοδούλου ευχαρίστησε 
τον κ. Οικονομίδη για την προθυμία 
του να αναπτύξει ένα τόσο σημαντικό 
θέμα για την Κύπρο αφού η ανεύρεση 
Υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 
ΑΟΖ εμπλέκει την Κύπρο στο θέμα της 
ενέργειας.
Ο κ. Μ. Οικονομίδης στην ομιλία του,  

την οποία παρακολούθησε σημαντικός 
αριθμός μελών του Επιμελητηρίου, 
αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο θέμα της 
ενέργειας από τη δεκαετία του 1970 
στην περιοχή Ανατολικής μεσογείου σε 
συνάρτηση με τις παγκόσμιες εξελίξεις 
για το θέμα.
Σημαντικές ήταν οι αναφορές του κ. Μ. 
Οικονομίδη στον σημαντικό ρόλο της 
Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή όπως 
και του Ισραήλ, ενώ επεξήγησε τον ρόλο 
που έπαιξαν συγκεκριμένοι ηγέτες και 
πολιτικά γεγονότα στις τιμές πετρελαίων 
και γκαζιού.
Ο κ. Μ. Οικονομίδης αναφερόμενος 
στην ανεύρεση υδρογονανθράκων 
στην Κυπριακή ΑΟΖ επιβεβαίωσε την 

παρουσία κοιτασμάτων, ενώ πρότεινε 
το Νορβηγικό μοντέλο για τη διαχείριση 
των κοιτασμάτων προς όφελος του 
Κυπριακού λαού.
Σε  ερωτήσεις μελών του Επιμελητηρίου 
ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι κατά 
την άποψη του στην παρούσα 
οικονομική κρίση η ανεύρεση των 
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 
ΑΟΖ μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στην 
οικονομική διευκόλυνση της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας.
Αρκετές ερωτήσεις δέχθηκε ο κ. Μ. 
Οικονομίδης για την πράσινη ενέργεια, 
για το Ρωσικό ενδιαφέρον για τα 
Κυπριακά κοιτάσματα όπως και για το 
ρόλο της Τουρκίας.

Συνάντηση 
Επιχειρηματιών 
Ανάπτυξης Γης 

με μέλη του 
ΕΒΕ Λάρνακας
Το Επιμελητήριο Λάρνακας πραγ-
ματοποίησε συνάντηση των Επι-
χειρηματιών Ανάπτυξης Γης μελών 
του ΕΒΕ  Λάρνακας, με σκοπό την 
καταγραφή αιτημάτων του κλά-
δου, όπως και συζήτηση για ενέρ-
γειες του Επιμελητηρίου προς επί-
λυση προβλημάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκε το θέμα της εφαρμο-
γής των Κανονισμών SEVESO στις 
οικιστικές παρά τον δρόμο Λάρνα-
κας – ∆εκέλειας, της έκδοσης των 
τίτλων ιδιοκτησίας, της συμμετοχής 
σε εκθέσεις του κλάδου στο εξω-
τερικό, όπως και της κρίσης στον 
κλάδο, λόγω και της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 
Όθωνας Θεοδούλου διαβεβαίω-
σε τους Επιχειρηματίες Ανάπτυξης 
γης για την υποστήριξη του ΕΒΕ 
Λάρνακας στα αιτήματα του κλά-
δου, όπως και για την προώθηση 
συλλογικής προσπάθειας προβο-
λής των Επιχειρηματιών Ανάπτυ-
ξης Γης στο εξωτερικό.
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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

Με επιστολή του στον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού κ. Γ.Λακκοτρύπη το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου χαιρετίζει την απόφαση 
της Κυβέρνησης για κατάθεση νομοσχεδίου για την δημι-
ουργία καζίνο στην Κύπρο. 
Η δημιουργία καζίνου στην Πάφο αποτελεί πάγιο αίτημα 
του Ε.Β.Ε Πάφου και των οργανωμένων φορέων της επαρ-
χίας, γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι η ύπαρξη και λειτουργία 
καζίνο αναβαθμίζει και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν 
και εξυπηρετεί τον στόχο για την προσέλκυση τουριστών 
υψηλής εισοδηματικής στάθμης με όλα τα θετικά επακό-
λουθα για την οικονομία μας. 
Η παρουσία ενός τουλάχιστον καζίνου στην Πάφο επιβάλ-
λεται για τους εξής βασικούς λόγους:
(1) Η Πάφος είναι ο κατ’ εξοχήν τουριστικός αλλά και ποιο-

τικός προορισμός της Κύπρου. ∆ιαθέτει περίπου το 1/3 
των τουριστικών κλινών παγκύπρια, και το μεγαλύτε-
ρο αριθμό ξενοδοχείων και κλινών κατηγορίας 5 και 
4 αστέρων συγκριτικά με άλλες επαρχίες (38% παγκύ-
πρια). Η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού φαίνεται 
και από το γεγονός ότι περίπου 44% των τουριστικών 
κλινών της Πάφου είναι κατηγορίας 5 και 4 αστέρων. 
Πέραν τούτου, διαθέτει υψηλή συγκριτικά τουριστική 
πληρότητα και κατά τη χειμερινή περίοδο. Ταυτόχρο-
να, είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για παραθερι-
στική κατοικία με πολλές χιλιάδες ξένους ιδιοκτήτες 
κατοικιών διαμένοντες επί μόνιμης και ημιμόνιμης βά-
σης.

(2) Επιπρόσθετα της ύπαρξης και λειτουργίας σύγχρονου 
διεθνούς αεροδρομίου με πέραν των 200 πτήσεων την 
εβδομάδα και με σοβαρές προοπτικές διεύρυνσης των 

αεροπορικών συνδέσεων, η Πάφος διαθέτει όλες εκεί-
νες τις υποδομές τόσο για παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας όσο και για την εύκολη, άνετη και γρήγορη 
πρόσβαση των τουριστών.

(3) Η ανάγκη για καζίνο προκύπτει κυρίως από την ανά-
γκη παροχής υπηρεσιών αναψυχής υψηλής ποιότη-
τας στους τουρίστες. Συνεπώς πρέπει να χωροθετείται 
εντός των διαφόρων σημαντικών τουριστικών προορι-
σμών για εύκολη, άνετη και γρήγορη πρόσβαση των 
τουριστών.     

(4) Η υπερσυγκέντρωση μόνιμων, μεγάλων και σημαντι-
κών οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως υποδομές 
εκμετάλλευσης φυσικού αερίου και σχετιζόμενες υπη-
ρεσίες, λιμάνια, δημόσια πανεπιστήμια, κεντρικές κρα-
τικές υπηρεσίες κ.α) σε άλλες επαρχίες.

(5) Περιττό να αναφερθεί η δεινή οικονομική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η επαρχία Πάφου, η οποία 
έχει επηρεασθεί πιο νωρίς και σε πολύ υψηλότερο βαθ-
μό σε σχέση με άλλες επαρχίες, με το μεγαλύτερο πο-
σοστό ανεργίας.

Συναφώς αναφέρεται ότι η απόφαση του ΚΕΒΕ είναι η δη-
μιουργία ενός τουλάχιστον καζίνο σε κάθε επαρχία.
Για τους πιο πάνω σημαντικούς λόγους και δεδομένου ότι 
η δημιουργία καζίνων στην Κύπρο δεν αποσκοπεί στην 
προσέλκυση Κυπρίων, αλλά στον εμπλουτισμό του τουρι-
στικού προϊόντος της Επαρχίας με την προσφορά μιας νέ-
ας μορφής ψυχαγωγίας στους τουρίστες και κατ’ επέκταση 
στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, θεωρούμε δεδο-
μένο ότι η Πάφος, η κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή της Κύ-
πρου με τις μεγαλύτερες προοπτικές περαιτέρω τουριστικής 
αναπτύξεως, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα καζίνο.

Δημιουργία καζίνο στην Πάφο

μικρά

Προγραμματιζόμενα 
σεμινάρια του 
α΄εξαμήνου 2013

1.  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: MIA ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ     
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
- 6 ώρες - Τετάρτη 29.5.2013

2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ - 7 ώρες  
-Τετάρτη 12.6.2013

Το ΕΒΕ Πάφου 
συγχαίρει και στηρίζει 
το ∆.Σ του Οργανισμού 

Πάφος 2017

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πάφου, ως ο επίσημος 
θεσμικός φορέας που εκφράζει τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Επαρχίας, 
στήριξε από την πρώτη στιγμή την 
υποψηφιότητα της πόλης της Πάφου 
για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης 2017.
Συγχαίρουμε θερμά τον Πρόεδρο, τα 
Μέλη του ∆.Σ. και τους άλλους Αξιω-
ματούχους  του οργανισμού Πάφος 
2017 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα και 
τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα 
νέα τους καθήκοντα.
Το Ε.Β.Ε. Πάφου παραμένει δεσμευ-
μένο να συνδράμει στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων του και να εργασθεί 
μεθοδικά και συντονισμένα ώστε να 
ανταποκριθούμε στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό στο σημαντικό αυτό 
θεσμό και ρόλο που έχει ανατεθεί στη 
Πάφο και στον οργανισμό Πάφος – 
2017.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πά-
φου την Πέμπτη 11/4/2013, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, που 
συγκλήθηκε κάτω από τις ιδιαίτερα δύσκο-
λες συνθήκες που βιώνει η οικονομία του 
τόπου μας, με σκοπό την ενημέρωση του 
Επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου για 
τις πρόσφατες ενέργειες και προτάσεις του 
ΚΕΒΕ και παράλληλα την καταγραφή ειση-
γήσεων από τους Πάφιους επιχειρηματίες 
– μέλη του Επιμελητηρίου, παρουσία του 
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του 
ΚΕΒΕ κ. Φ. Πηλείδη και κ. Μ. Τσιακκή αντί-
στοιχα. 
Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε 
Πάφου κ. Γ.Λεπτός ανέφερε πως η Επαρ-
χία της Πάφου δεν βιώνει τώρα για πρώ-
τη φορά την κρίση, όπως η υπόλοιπη 
Κύπρος, αλλά συνεχίζει να βιώνει την οικο-
νομική κρίση από το 2008 και υπογράμμι-
σε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από 
το κράτος και τον επιχειρηματικό κόσμο 
για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώ-
σεις που ήδη υπάρχουν και θα υπάρξουν 
από την Χρηματοπιστωτική κρίση που κτυ-
πά την χώρα. Αναφέρθηκε δε στην ανάγκη 
να επικεντρωθούν όλοι στην επανεκκίνη-
ση της Οικονομίας, στην άμεση λήψη μέ-
τρων/ κινήτρων και στην επαναφορά της 
ευρύτερης δυνατής ομαλής λειτουργίας 
του τραπεζικού συστήματος. Η Κύπρος, τό-
νισε, έχει μέλλον και προοπτική και με τις 
έγκαιρες, σωστές αποφάσεις και με την δύ-

ναμη που χαρακτηρίζει τον λαό μας σταδι-
ακά θα επανακάμψει. 
Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΕ-
ΒΕ κ. Φ.Πηλείδης κάλεσε τον Επιχειρηματι-
κό κόσμο σε συστράτευση για να μπορεί 
να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές δοκιμασίες 
που μέλλονται και ζήτησε την υπομονή και 
επιμονή όλων για να ξεπεραστεί σταδιακά 
η κρίση. Επεσήμανε πως το ΚΕΒΕ σε συνερ-
γασία με τα τοπικά Επιμελητήρια αγωνί-
ζεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα για 
να ξεπεραστεί η σοβαρή κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει η οικονομία. Στην συ-
νέχεια ο Γ. Γ του ΚΕΒΕ κ. Μ. Τσιακκής πα-
ρουσίασε εν συντομία: 
• Τις άμεσες ενέργειες και σχετικές συνα-

ντήσεις του ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της οικονομίας, καθώς 
και τα αποτελέσματα τους. 

• Τις εισηγήσεις του ΚΕΒΕ για μέτρα ομα-
λοποίησης της λειτουργίας της αγοράς. 

• Τα μέτρα για ανάπτυξη και αναθέρμαν-
ση της οικονομίας σε όλους τους παρα-
γωγικούς τομείς της Οικονομίας. 

Ακολούθησε μια ζωντανή και παραγωγική 
συζήτηση μεταξύ των μελών του Επιμελη-
τηρίου και του Προεδρείου και κατεγρά-
φησαν αρκετές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις/ 
προτάσεις και αναδείχτηκαν προβλήματα 
που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της 
αγοράς και την επιχειρηματικότητα. 
Την συνέλευση συντόνισε ο Γραμματέας/ 
∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου Πάφου κ. Κ. 
Ζαμπυρίνης.       

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών του ΕΒΕ Πάφου 
για τα προβλήματα της οικονομίας 
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Το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας δι-
οργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Ιαπωνία διευθυντικών 
στελεχών Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στην Ιαπωνία μεταξύ 11 – 15 Νοεμ-
βρίου 2013.
Σκοπός του προγράμματος που τιτ-
λοφορείται «Μεταποίηση Παγκο-
σμίου Επιπέδου» (World Class 
Manufacturing) είναι η απόκτηση 

πρακτικών εμπειριών και γνώσεων 
με βάση την Ιαπωνική πραγματικότη-
τα για το πώς αυξάνεται η παραγωγι-
κότητα και πως μειώνονται τα έξοδα. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευ-
καιρία να επισκεφθούν μερικές από 
τις πιο προηγμένες στον κόσμο Ιαπω-
νικές βιομηχανίες, να συνομιλήσουν 
με τους διευθυντές παραγωγής και 
να παρακολουθήσουν πως εφαρμό-
ζονται αποτελεσματικά στην πράξη 

οι βιομηχανικές μέθοδοι. Για τα διευ-
θυντικά στελέχη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων δεν υπάρχει δικαίωμα 
συμμετοχής ενώ παράλληλα παρέχε-
ται η δυνατότητα υποβολής αίτησης 
για υποτροφία αξίας 600 ευρώ έναντι 
των εξόδων διαβίωσης τους.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής 
αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα είναι η ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013 
ενώ για περισσότερες πληροφορίες 

και για υποβολή αίτησης οι ενδιαφε-
ρόμενοι παρακαλούνται  να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα:     
http://www.eu-japan.eu/global/
business-tra ining/world-c lass-
manufacturing.html
Περισσότερες πληροφορίες ή / και δι-
ευκρινήσεις από τον κ. Λεωνίδα Πα-
σχαλίδη, ∆ιευθυντή του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του ΚΕ-
ΒΕ, στο τηλ. 22889840.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ιαπωνία 
Ευρωπαίων Διευθυντών Επιχειρήσεων
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Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 27 των 
περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και 
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων 
του 2006 έως 2011, αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις 
των προβλεπόμενων από τους Νόμους αυτούς Συμβου-
λευτικών Επιτροπών, εξέδωσε ∆ιατάγματα αναφορικά με 
τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστι-
κών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των 
αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.
Με βάση τα ∆ιατάγματα, η περίοδος εφαρμογής του 

ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις περιοχές 
που καθορίζονται ως τουριστικές αρχίζει από τις 23 Μαρ-
τίου και επεκτείνεται μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Αναφέ-
ρεται σχετικά ότι κατά τον ∆εκέμβριο, λόγω των Εορτών, 
ισχύει ειδικό διευρυμένο ωράριο. Ως αργίες κατά την 
τουριστική περίοδο καθορίζονται η 1η Μαΐου , η Κυρια-
κή του Πάσχα και η ∆ευτέρα του Πάσχα.
Στην επαρχία Λεμεσού, σε αντίθεση με τι ίσχυε προη-

γουμένως, το τουριστικό ωράριο θα εφαρμόζεται και τις 
Κυριακές καθόλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Τα ∆ιατάγματα προβλέπουν επίσης διεύρυνση των 

ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων στις τουριστικές 
περιοχές. Συγκεκριμένα, σε όλες τις επαρχίες έχει επεκτα-
θεί το ωράριο λειτουργίας της Κυριακής και έτσι τα του-
ριστικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν από 
τις 9 π.μ. αντί από τις 10 π.μ. Στην επαρχία Αμμοχώστου 
ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα της επαρχίας για επέκταση 
σε τέσσερις μήνες της περιόδου εφαρμογής του ωραρί-
ου της Κυριακής μέχρι και τις 11 μ.μ. Τέλος, στην επαρχία 
Πάφου το ωράριο λειτουργίας διευρύνθηκε και πλέον τα 
τουριστικά καταστήματα στις παραλιακές περιοχές (Ζώνη 

"Α") θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι και τις 11 μ.μ. από 
τη ∆ευτέρα μέχρι και την Κυριακή.
Οι ρυθμίσεις σε σχέση με τις περιοχές/ζώνες όπου 

θα εφαρμόζονται τουριστικά ωράρια, διαφοροποιού-
νται με την προσθήκη σε αυτές της Λεωφόρου Μεσόγης 
στην Πάφο και ως εκ τούτου τα καταστήματα στην περιο-
χή αυτή (που εντάσσονται στην ζώνη Β) θα μπορούν να 
λειτουργούν με παρατεταμένο ωράριο από τη ∆ευτέρα 
μέχρι και το Σάββατο. 

Τονίζεται ότι οι διατάξεις των ∆ιαταγμάτων και η συ-
νεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επη-
ρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως 
αυτοί ρυθμίζονται από τον Νόμο, τις οικείες συλλογικές 
συμβάσεις ή/και την πρακτική.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αναφορά Νόμων, το 

πλήρες κείμενο των ∆ιαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επί-
σημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

Προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση 
σε  εμπορεύματα από το Περού

Την 1η Μαρτίου 2013 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εμπορική Συμφωνία Ευρω-
παϊκής Ένωσης και Κολομβίας-Περού αλλά μόνο νε το Περού.  Στα πλαίσια 
της Συμφωνίας αυτής παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχεί-
ριση σε εμπορεύματα που κατάγονται από το Περού όταν τίθενται σε ελεύ-
θερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και σε εμπορεύματα καταγω-
γής Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης όταν εισάγονται στο Περού. Το Πρωτόκολλο της 
Συμφωνίας που αφορά τους κανόνες με τους οποίους καθορίζεται η κα-
ταγωγή και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση προτι-
μησιακής δασμολογικής μεταχείρισης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Τελωνείων στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.mof.gov.cy/
mof/customs/customs.nsf/All/17DCC8DE227DB68BC2257B24003BDA14
?OpenDocument Προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση παραχωρείται 
σε εμπορεύματα που έχουν ή θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από 1η 
Μαρτίου 2013 και για τα οποία παρουσιάζεται απόδειξη καταγωγής (πιστο-
ποιητικό EUR. 1 ή δήλωση τιμολογίου) η οποία εκδόθηκε ή έγινε από την 
ημερομηνία εφαρμογής της Συμφωνίας και μετά.

ΚΣΙΑ: ΟΧΙ στη μείωση ενοικίων με νόμο, αλλά 
ΝΑΙ  στη μείωση με αμοιβαία συμφωνία

Οι συνθήκες της αγοράς έχουν ήδη επιβάλλει σημαντικές μειώσεις  

ενοικίων εδώ και μήνες ενώ πολλά ακίνητα μένουν ξενοίκιαστα

Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων για μείωση 
ενοικίων με νομοθετική ρύθμιση. Εκ-
πρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) μετά από 
συνάντηση που είχαν με τον Υπουρ-
γό ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης, 
δήλωσαν ότι στηρίζουν την πρόταση 
του Υπουργού καθώς και το Υπουρ-
γικό ∆ιάταγμα για μηδενική αύξηση 
των ενοικίων για 2 χρόνια.
Ο ΚΣΙΑ δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες αντι-
λαμβάνονται τις τραγικές στιγμές 
που περνά η οικονομία του τόπου  
και προτρέπει τα μέλη του να επιδεί-
ξουν σύνεση και αλληλεγγύη προς 
τους ενοικιαστές τους και να προβούν 
–εάν χρειάζεται- σε μείωση των ενοι-
κίων τους, έτσι ώστε να μη χαθεί ούτε 
ένας συνεπής ενοικιαστής.
Ακόμα, ο ΚΣΙΑ τονίζει το γεγονός ότι 
σήμερα που υπάρχει υπερπληθώρα 

ξενοίκιαστων υποστατικών το πάνω 
χέρι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευ-
ση δεν το έχουν οι ιδιοκτήτες, αλλά 
οι ενοικιαστές. Ακριβώς για τον λόγο 
αυτό χρειάζεται και οι ενοικιαστές να 
είναι λογικοί στις απαιτήσεις τους.
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αποδέχονται κατάθεση των μεταχρονο-
λογημένων επιταγών. Πρόσφατα αρκε-
τές τράπεζες διέκοψαν την λειτουργία 
αυτών των λογαριασμών και δεν δέ-
χονται μεταχρονολογημένες επιταγές. 
Αντίθετα αφαιρούν το αντίστοιχο ποσό 
από τον λογαριασμό του δικαιούχου, 
με αποτέλεσμα την περαιτέρω και από-
τομη μείωση της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων.  

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Επίσης, το ΚΕΒΕ προτείνει τη διευθέτηση 

των ακόλουθων θεμάτων:
Καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσε- •
ων από την Επιτροπή Εγκρίσεων στην 

Κεντρική γεγονός που δημιουργεί σο-
βαρά προβλήματα στην φερεγγυότητα 
των κυπριακών επιχειρήσεων με τους 
προμηθευτές του εξωτερικού αλλά και 
τις εγχώριες συναλλαγές.
Προβλήματα με την διαδικασία εκκαθα- •
ρίσματος των επιταγών σε σχέση με το 
ποιος προσκομίζει το αναγκαίο δικαιο-
λογητικό στην τράπεζα εκκαθάρισης.
Τροποποίηση του Νόμου ώστε να μην  •
επιτρέπεται για ένα χρονικό διάστη-
μα να γίνονται default όσοι, λόγω των 
εκτάκτων μέτρων, δεν μπορούν να πλη-
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Να σταματήσουν οι εξαιρέσεις των δι- •
καιούχων για κούρεμα γιατί αυτό αυ-

ξάνει το βάρος στους υπόλοιπους 
καταθέτες.
Να προσεχθούν οι όροι εντολής της  •
εταιρείας KPMG που θα προχωρήσει σε 
εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής, 
βάση των προνοιών του Μνημονίου, 
ώστε υπό τις παρούσες ιδιαίτερα δυ-
σμενείς περιστάσεις, να ληφθούν υπ’ 
όψιν τα πιο κάτω:

(α) Το θετικό αντίκτυπο από την ανάπτυξη/
εκμετάλλευση φυσικού  αερίου επί των 
τιμών ακινήτων.

(β) ∆ιαφοροποίηση εκτίμησης αξιών για ακί-
νητα σε περιοχές που  βασίζονται 
σε εξωτερική ζήτηση σε σχέση με αυτά που 

βασίζονται στην εγχώρια ζήτηση.
(γ) ∆άνεια που στο παρελθόν αναδιαρ-
θρώθηκαν ή επιμηκύνθηκαν  
να μην θεωρούνται ως Μη Εξυπηρε-
τούμενα.  

 Μελέτη από τεχνοκράτες για τη δυνατό- •
τητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων  για επιδότηση μέρους των μισθών 
του προσωπικού.
Να πρ • οχωρήσουμε στη λειτουργία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης για καταθέσεις 
πέραν των 100.000 ευρώ.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την  •
αξιοπιστία των Κυπρίων Εισαγωγέ-
ων με τους προμηθευτές τους λόγω 
καθυστερήσεων στα εμβάσματα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για ομαλή επαναλειτουργία  της αγοράς

Τεκμηριωμένες εισηγήσεις κατέθεσε το 
ΚΕΒΕ στον Υπουργό Εργασίας για τα εργα-
σιακά θέματα που καλύπτουν πτυχές που 
αναφύονται ιδιαίτερα από πλαίσια της οι-
κονομικής κρίσης, με κορυφαίο το θέμα της 
ανεργείας.

Κοινωνικός ∆ιάλογος
Το ΚΕΒΕ πάντοτε υποστήριζε και συνεχί-

ζει να υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από ένα 
ειλικρινή και παραγωγικό Κοινωνικό ∆ι-
άλογο μπορούν να λυθούν τα διάφορα 
προβλήματα που απασχολούν τους Κοινω-
νικούς Εταίρους.  Το ΚΕΒΕ θα εξακολουθή-
σει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο 
Εργασίας αλλά και το Συνδικαλιστικό Kίνη-
μα για συνέχιση αυτού του Κοινωνικού ∆ι-
αλόγου.

Νομοθετική Ρύθμιση των Συλλογικών 
Συμβάσεων

Το ΚΕΒΕ είναι κάθετα εναντίον οποιου-
δήποτε  ενδεχόμενου αλλαγής του υφιστά-
μενου συστήματος εργασιακών σχέσεων 
που θα έχει σαν αποτέλεσμα να πληγεί η 
εργατική ειρήνη και να γίνει υπόσκαψη 
των μηχανισμών των ελεύθερων Συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων και του Κώδι-
κα Βιομηχανικών Σχέσεων. Στην Κύπρο 
έχουμε ένα επιτυχημένο μοντέλο / σύστη-
μα εργασιακών σχέσεων που αποτελεί πα-
ράδειγμα  προς μίμηση για πολλές χώρες 
και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κό-
ρη οφθαλμού.

Παράνομη και αδήλωτη εργασία
Το ΚΕΒΕ είναι εναντίον στην παράνο-

μη και αδήλωτη εργασία και κατ’ επέκταση 
σ΄οτιδήποτε ανατρέπει τη σωστή εφαρμο-
γή της εργατικής νομοθεσίας.  Η περαιτέρω 
ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθη-
σης και συστηματικής εποπτείας είναι ο μό-
νος τρόπος να διασφαλιστούν οι συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασί-
ας, και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 
για Κύπριους ανέργους.

Επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας
Το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως οι επιθεωρήσεις 

που διεξάγονται από το Τμήμα Εργατικών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας για δια-
πίστωση τυχόν παραβίασης της Κυπριακής 
Εργατικής Νομοθεσίας  θα πρέπει να γίνο-

νται από λειτουργούς που διαθέτουν εμπει-
ρία και τα ανάλογα προσόντα.  Η εισήγηση 
αυτή γίνεται μετά από πολλά παράπονα με-
λών του ΚΕΒΕ για επιθετικές / απρεπείς συ-
μπεριφορές.

Ωράριο Λειτουργίας των Καταστημάτων
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η πλήρης  ελευ-

θεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων θα συμβάλει αποφασιστι-
κά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγ-
χρονων αναγκών του καταναλωτή, των 2.5 
εκ. τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρό-
νο την Κύπρο και όλων των εργαζομένων 
στο Λιανικό Εμπόριο με αποτέλεσμα η αγο-
ρά να αναθερμανθεί με όλα τα ευεργετικά 
επακόλουθα τόσο στην αγορά εργασίας με 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο 
και για το σύνολο της οικονομίας.  Μέσα 
στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η άποψη 
του ΚΕΒΕ για την ανάγκη ενιαίου καθορι-
σμού των Τουριστικών Ωραρίων για όλες 
τις επαρχίες και της θέσης ότι η Λεμεσός, δεν 
αποτελεί εξαίρεση.  Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ ει-
σηγείται την άμεση εφαρμογή του Τουριστι-
κού Ωραρίου με λήξη 30 Νοεμβρίου.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρ-

ρυνθούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης 
γεγονός που αποτελεί σήμερα το βασικό 
άξονα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.  Στόχος 
αυτής της πολιτικής είναι αφ’ ενός η αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων μέσω της καλύτερης και αποδοτικότερης 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας και αφ’ 
ετέρου η καταπολέμηση της ανεργίας. 

Κατώτατοι μισθοί
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι δεν χρειάζε-

ται αναθεώρηση του ∆ιατάγματος για τους 
Κατώτατους μισθούς καθώς οι κατώτατοι 
μισθοί έχουν φθάσει και σε κάποιες περι-
πτώσεις έχουν ξεπεράσει τους μισθούς που 
καθορίζονται μέσω των συλλογικών συμ-
βάσεων.  Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι το ύψος 
του κατώτατου μισθού λόγω κυρίως του 
30% των αυξήσεων που δόθηκαν τα τελευ-
ταία 5 χρόνια οδήγησαν πολλές επιχειρή-
σεις του Λιανικού Εμπορίου στο κλείσιμο 
με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η ανεργία.  
Επιπρόσθετα η συνεχής αύξηση του Κα-
τώτατου Μισθού αποτελεί κίνητρο για κοι-

νοτικούς εργαζομένους να έρχονται στην 
Κύπρο για εργοδότηση, στερώντας θέσεις 
εργασίας από Κύπριους Πολίτες.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι πρέπει να διασυν-

δεθεί η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.  
Προς το σκοπό αυτό υπάρχει ανάγκη διεξα-
γωγής μελετών όσον αφορά τις ανάγκες της 
Κυπριακής οικονομίας και έγκαιρη διάχυ-
ση των αποτελεσμάτων στους μαθητές δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να είναι σε 
θέση να κάνουν καλύτερες επιλογές για τον 
επαγγελματισμό τους προσανατολισμό.

∆ημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να  βελ-

τιωθούν οι υπηρεσίες ∆ημόσιας Απασχόλη-
σης με την παροχή εντατικής καθοδήγησης, 
κατάρτισης και αναζήτηση θέσεων εργασί-
ας τις πρώτες εβδομάδες της ανεργίας ιδίως 
για τους Νέους Ανέργους.  Προς το σκοπό 
αυτό οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
θα πρέπει να συνεργαστούν και με τα Ιδιω-
τικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας.

Μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας
Το ΚΕΒΕ υποβάλει τις πιο κάτω ειση-

γήσεις:
Το κράτος να υιοθετήσει αναπτυξιακή  •
πολιτική η οποία θα βοηθήσει στην αύ-
ξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονο-
μίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας.
Να ενισχυθεί περαιτέρω η αγορά ερ- •
γασίας με κίνητρα κατάρτισης και εξει-
δίκευσης και περαιτέρω ενίσχυσης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας.
Παροχή βοήθειας σε ανέργους και σε  •
νέους που ξεκινούν τη δική τους επιχεί-
ρηση, π.χ. με την παροχή κατάρτισης 
για την υποστήριξη της επιχειρηματι-
κής τους δραστηριότητας, με την παρο-
χή κεφαλαίου εκκίνησης, ή με τη μείωση 
ή κατάργηση της φορολογίας για νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις.
Παροχή κινήτρων από το κράτος για ενί- •
σχυση της επιχειρηματικότητας.
Εντοπισμός ευκαιριών απασχόλησης και  •
απόκτησης δεξιοτήτων ώστε να οργα-
νώνεται καλύτερα η προσφορά κατάρ-
τισης.
∆ιατήρηση όσο το δυνατό περισσό- •

τερων ανθρώπων σε θέσεις εργασί-
ας με την προσωρινή προσαρμογή των 
ωρών εργασίας και σε συνδυασμό με 
την επανεκπαίδευση και χρηματοδοτική 
υποστήριξη από το δημόσιο και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας  •
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, π.χ. 
με τη μείωση του μη μισθολογικού κό-
στους εργασίας και με ευελιξία και ασφά-
λεια.
Συνέχιση της πολιτικής του Υπουργείου  •
Εργασίας για μέτρα στήριξης της απα-
σχόλησης όπως τα Σχέδια Χορηγιών.

Ξένο Εργατικό ∆υναμικό
Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει τη συνέχιση της 

πολιτικής για παραχώρηση αδειών εργο-
δότησης σε εργατικό δυναμικό από τρίτες 
χώρες εκεί όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρ-
χει ενδιαφέρον από Κύπριους ή Ευρωπαί-
ους πολίτες (πχ. εργασία στον τομέα της 
ανακύκλωσης, φαρμακοβιομηχανία, προ-
σωπικό στην 3η βάρδια κλπ).

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι αν οι δυσμενείς συν-

θήκες οικονομικής ύφεσης  διατηρηθούν 
για μακρύ διάστημα ή οι πρόνοιες των ανα-
λογιστικών μελετών αποδειχθούν αισιό-
δοξες, τότε η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια 
είναι η σταδιακή αύξηση του ορίου αφυ-
πηρέτησης και όχι η επιπλέον επιβάρυν-
ση με αύξηση της εισφοράς. Παράλληλα 
το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι το τροποποιητικό 
Νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμικού 
πλαισίου επενδυτικής πολιτικής του Τμήμα-
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβάλλεται 
να προωθηθεί τάχιστα για να έχει το Ταμείο 
καλύτερες αποδόσεις.

Εποπτεία Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι το Υπουργείο Εργα-
σίας με την σημερινή δομή του όπου είναι 
εμφανές ότι διαθέτει ολιγάριθμο προσωπι-
κό ασχολούμενο και με άλλα καθήκοντα 
δεν θα μπορεί να ασκεί ως αρμόδια αρχή 
πραγματική εποπτεία των Ταμείων.
Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ εισηγείται τη σύ-

σταση ανεξάρτητης υπηρεσίας στελεχωμέ-
νη με προσοντούχα και ικανά άτομα που να 
μπορούν να ασκούν πραγματικό έλεγχο.

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για την ανεργία και την απασχόληση


