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Ως πλήρη επιβεβαίωση των 
θέσεων και εισηγήσεων που δια-
χρονικά καταθέτει για την κυπρι-
ακή οικονομία θεωρεί το ΚΕΒΕ τις 
συστάσεις που απηύθυνε η Ευ-

ρωπαϊκή 
Επιτροπή 
προς την 
Κύπρο.
Οι θέ-

σεις της 
Κομισιόν 
για την 

ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας, αλλά και για μεταρρυθμίσεις 
και τομές στο μοντέλο της οικονο-
μίας μας συμπίπτουν πλήρως με 
όσα διαχρονικά ζητά το ΚΕΒΕ.
Ειδικά οι θέσεις της Κομισιόν 

για την ΑΤΑ, το συνταξιοδοτικό, 
την ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας και τη συγκράτηση των 
αντιπαραγωγικών δαπανών, απο-
τελούν πάγιες απόψεις του ΚΕΒΕ.
Με αφορμή και τη σχετική έκθε-

ση της Κομισιόν, το ΚΕΒΕ 
καλεί τόσο την κυβέρνη-
ση όσο και τη Βουλή να 
προχωρήσουν αμέσως 
σ΄ ένα ανασχεδιασμό 
της οικονομίας μας που 
να λαμβάνει πρόνοια για κα-
τάργηση όλων αυτών των στρε-
βλώσεων που ναρκοθετούν την 
ανάπτυξη. Έφτασε η ώρα, τονίζει 
το ΚΕΒΕ, που θα πρέπει να δούμε 

τις διαρθρωτικές 
και δομικές αδυ-
ναμίες της οικο-
νομίας, ώστε να 
την απαλλάξου-
με από τα βαρίδια 

που την ταλανίζουν 
για τόσα χρόνια.

Η προσπάθεια μας για πλήρη 
ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέ-
πει να επικεντρωθεί σε τρεις άξο-

νες, που είναι:
Η δημοσιονομική πειθαρχία •
Η ανάπτυξη •
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμί- •
σεις
Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, είναι στη 

διάθεση της Πολιτείας για να κα-
ταθέσει συγκεκριμένες απόψεις, 
οι οποίες θα διευκολύνουν την 
προσπάθεια ανασύνταξης της οι-
κονομίας

ΤΟ ΚΕΒΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
διαβάστε

Στροφή ΜΜΕ  
στην πράσινη 

ανάπτυξη
ΣΕΛΙ∆Α  6

Προβολή 
της Κύπρου 

στην Ουκρανία
ΣΕΛΙ∆Α 4

ΚΕΒΕ: Όχι άλλη χρονοτριβή 
στη συζήτηση για την ΑΤΑ

Το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(ΚΕΒΕ) εκφράζει την ανησυχία 

του για την καθυστέρηση που 

παρατηρείται στο διάλογο για 

το θέμα της ΑΤΑ.

Η ανάγκη για λήψη μόνιμων 

μέτρων για αναδιάρθρωση της 

ΑΤΑ είναι έντονη και επείγουσα 

και η ταχύτητα στην προώθη-

ση των ρυθμίσεων είναι εξίσου 

σημαντική με την ουσία των 

προωθούμενων αλλαγών.

Το ΚΕΒΕ προειδοποιεί ότι 

δεν υπάρχουν χρονικά περι-

θώρια για ατέρμονες συζητή-

σεις. Η ανάκτηση της διεθνούς 

αξιοπιστίας της οικονομίας 

μας, εξαρτάται και από την 

υπευθυνότητα με την οποία 

θα χειριστούμε το υπό συζή-

τηση θέμα.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα 

διαφοροποιηθεί η ΑΤΑ ή όχι. 

Το ερώτημα είναι αν θα την 

αλλάξουμε εμείς κατά τρόπο 

κυρίαρχο και θετικό για τον 

τόπο ή αν θα την αλλάξουν 

άλλοι για μας όταν πλέον θα 

είναι αργά.

Το ΚΕΒΕ καλεί όλους τους 

εμπλεκόμενους στο διάλογο 

να συνεργαστούν εποικοδομη-

τικά με τον Υπουργό Οικονομι-

κών, να κατανοήσουν την κρι-

σιμότητα των στιγμών και να 

μην ροκανίζουν τον χρόνο γιατί 

στην ουσία ροκανίζουν τα θε-

μέλια της οικονομίας μας. Το 

ΚΕΒΕ δηλώνει έτοιμο για εποι-

κοδομητικό διάλογο.

Ώρα για μεταρρυθμίσεις
και τομές στην οικονομία

Επιχειρηματικό 
φόρουμ Κύπρου-

Αυστρίας
 στη Βιέννη

ΣΕΛΙ∆Α13

Κατάργηση 
της νομοθεσίας 

για ξεπουλήματα 
ζητά το ΚΕΒΕ

ΣΕΛΙ∆Α10

νομί
την α
ε από
 την 

για τόσα χρόνι

ν
ν
τ
μ

που

Όλες οι 

επισημάνσεις

 της Κομισιόν

Σελ. 3

Όχι άλλη 
αναβολή 
στα μέτρα

Oι αρμόδιοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απευθύνουν την έκκληση 
για μέτρα στην Κύπρο
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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

 Αναζήτηση πληροφοριών
 Αν θέλετε να λαμβάνετε ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Enterprise Europe Network, 

εγγραφείτε τώρα συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, για να καθορίσετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. 
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 Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάργηση κανονισμού για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
Στις 15 Ιουλίου 2011 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και τέθηκαν σε άμεση ισχύ 
οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξο-
πλισμός Χαμηλής Τάσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2011.
Οι τροποποιητικοί κανονισμοί προβλέπουν την 

κατάργηση του Κανονισμού 14 των βασικών  κα-
νονισμών, σύμφωνα με τον οποίο ηλεκτρολογικός 
εξοπλισμός που αποδεδειγμένα είχε εισαχθεί στη ∆η-
μοκρατία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύ-
ος των βασικών κανονισμών (30 Απριλίου 2004), δεν 
υπόκειται στις πρόνοιες των κανονισμών σχετικά με τη 
σήμανση συμμόρφωσης (CE), τη δήλωση ΕΚ συμμόρ-
φωσης και τον τεχνικό φάκελο.
Ως εκ τούτου, από τις 15 Ιουλίου 2011, ο ηλεκτρολογι-

κός εξοπλισμός που καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά, 
θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας και επομένως θα πρέπει να φέρει την απαι-
τούμενη σήμανση συμμόρφωσης (CE) και να συνοδεύ-
εται από την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης 
και τεχνικό φάκελο, ανεξάρτητα της ημερομηνίας εισα-
γωγής του. Εφιστάται η προσοχή των οικονομικών φο-
ρέων στο ότι η διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού χωρίς την απαιτούμενη σήμανση συμμόρ-
φωσης (CE), αποτελεί ποινικό αδίκημα.  Επιπρόσθετα, η 
διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χωρίς 
την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης (CE) ή χωρίς 
την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή και χωρίς 
τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο συνεπάγεται την επι-
βολή προστίμου μέχρι και €6000.
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ΟΚΤΩ σημαντικές συστάσεις για μεταρ-
ρυθμίσεις και μέτρα (ΑΤΑ, συνταξιοδοτι-
κό, τράπεζες, συνεργατικά, κλπ.) εισηγείται 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο, ενώ 
προβλέπει ότι η οικονομική δραστηριότη-
τα  αναμένεται να υποχωρήσει κατά 0,8% 
το 2012 και θα επανακτήσει κάποια επιτά-
χυνση το 2013, όπου αναμένεται μια αύξη-
ση του ΑΕΠ της τάξης του 0,3%.
Σε σειρά συστάσεων σε όλα τα κράτη μέ-

λη για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση, προέβη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του λε-
γόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της νέας 
οικονομικής διακυβέρνησης.Η Κομισιόν 
προχώρησε σε βάθος αξιολόγηση των οι-
κονομιών των κρατών μελών, αναφορικά 
με τα προγράμματα σταθερότητας και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και 
των επιμέρους διαρθρωτικών ανισορροπι-
ών που εμφανίζουν 12 κράτη μέλη, μεταξύ 
των οποίων και η Κύπρος.
Στη διάρκεια δημοσιογραφικής διά-

σκεψης και σε σχέση με τις διαρθρωτι-
κές ανισορροπίες, ο Αντιπρόεδρος Ολι 
Ρεν στάθηκε ιδιαίτερα στην Κύπρο και την 
Ισπανία σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρές ανισορροπίες, κυρίως στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα, και επισημαίνο-
ντας ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί επειγόντως.

ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ
Αναφορικά με την Κύπρο, στο επτασέλι-

δο κείμενο που εγκρίθηκε ζητείται από το 
Συμβούλιο της ΕΕ να εφαρμοστούν από 
κυπριακής πλευράς οκτώ συστάσεις.Ειδι-
κότερα, ζητείται η λήψη πρόσθετων μέτρων 
για να επιτευχθεί μια διατηρήσιμη διόρθω-
ση του υπερβολικού ελλείμματος το 2012, 
καθώς επίσης ο αυστηρός έλεγχος των δα-
πανών, η μείωση του δημοσίου χρέους, η 
βελτίωση της φοροσυλλεκτικότητας και η 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ζητείται η εναρμόνιση της εποπτείας των 

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμ-
φωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις 
εμπορικές τράπεζες, και η ενίσχυση των 
κανονιστικών διατάξεων για την αποτελε-
σματική ανακεφαλαιοποίηση των χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να 
περιοριστεί η έκθεση του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα σε εξωτερικές κρίσεις.
Η Κομισιόν συνιστά τη μεταρρύθμιση 

του συνταξιοδοτικού συστήματος, την αντι-
μετώπιση των υψηλών ποσοστών φτώχιας 
ανάμεσα στους ηλικιωμένους και την ευ-
θυγράμμιση του ορίου αφυπηρέτησης με 
την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ζητεί-
ται επίσης η ολοκλήρωση εθνικού σχεδίου 
υγείας, άμεσα και στη βάση οδικού χάρτη.
Ζητείται ακόμα η βελτίωση των δεξιοτή-

των του εργατικού δυναμικού και λήψη πε-
ραιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων. Η λήψη ενισχυτικών 
μέτρων για την τόνωση της επιχειρηματικής 
καινοτομίας.
Η Κομισιόν ζητάει την άρση αδικαιολό-

γητων εμποδίων στις αγορές υπηρεσιών, 
ιδίως μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής 
της οδηγίας των υπηρεσιών σε τομείς με το 

μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης, περιλαμ-
βανομένου του τουρισμού.
Τέλος, ζητείται η βελτίωση της ανταγω-

νιστικότητας μέσω και της μεταρρύθμισης 
του συστήματος Αυτόματης Τιμαριθμι-
κής Αναπροσαρμογής, σε διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα 
με την εθνική πρακτική.
Στην αξιολόγηση της κυπριακής οι-

κονομία επισημαίνεται ότι το 2012 η οι-
κονομική δραστηριότητα στην Κύπρο 
αναμένεται να υποχωρήσει κατά 0,8%, 
ενώ θα επανακτήσει κάποια επιτάχυνση 
το 2013, όπου αναμένεται μια αύξηση του 
ΑΕΠ της τάξης του 0,3%. Η ανεργία προ-
βλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 8,9% 
το 2012. Προκειμένου να διασφαλίσει την 
καλή κατάσταση των δημόσιων οικονομι-
κών, η Κύπρος έχει υιοθετήσει μια σειρά 
μέτρων εξυγίανσης δεσμευόμενη για τη 
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. 
Εχει εγκριθεί νομοθεσία προκειμένου να 
περιοριστούν μέσω της δημόσιας παρέμ-
βασης οι απειλές για τη βιωσιμότητα των 
τραπεζών ή οι ανάγκες για επανακεφαλαι-
οποίηση οι οποίες δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από τις αγορές.
Η Επιτροπή αναφέρει ότι ως απάντηση 

στην οικονομική ύφεση η κυβέρνηση έχει 
υιοθετήσει ένα ευρύ πακέτο μέτρων, προ-
κειμένου να ενισχύσει τη δυνητική ανά-
πτυξη της χώρας, την απασχόληση, την 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότη-
τα.Εχουν ληφθεί επίσης μέτρα προκειμένου 
να μεταρρυθμιστεί το σύστημα συνταξιο-
δότησης και διεξάγεται διάλογος μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη με-

ταρρύθμιση του συστήματος τιμαριθμο-
ποίησης των μισθών.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρά τις 

προσπάθειες, η Κύπρος επηρεάζεται από 
ένα ευμέγεθες και επίμονο έλλειμμα τρε-
χουσών συναλλαγών, σημαντικό χρέος 
στον ιδιωτικό τομέα, διευρυνόμενα ετήσια 
ελλείμματα των δημόσιων οικονομικών και 
μεγάλη έκθεση του τραπεζικού τομέα στην 
Ελλάδα.Αναφορικά με τη φορολογία, το-
νίζεται ότι η συλλογή φόρων επηρεάζεται 
από αναποτελεσματικότητες που οδηγούν 
στην αύξηση της φοροδιαφυγής.
Επισημαίνει ότι η Κύπρος χρειάζεται συ-

νολική μεταρρύθμιση του συστήματος συ-
ντάξεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα επάρκειας του συστήματος, 
δεδομένου του υψηλού κινδύνου φτώχει-
ας μεταξύ των ηλικιωμένων, όπως επίσης 
και για να εξασφαλιστεί η εγγενής βιωσιμό-
τητά του.
Το σύστημα περίθαλψης χαρακτηρίζε-

ται από ανισότητες και αναποτελεσματικό-
τητες, η ανεργία αυξάνεται φτάνοντας σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα μεταξύ 
των νέων και η αγορά εργασίας χαρακτη-
ρίζεται από την ανεπαρκή παροχή δεξιο-
τήτων που να ταιριάζουν σε σημερινές και 
μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασί-
ας.Ανακεφαλαιώνοντας την αξιολόγηση, η 
Επιτροπή τονίζει ότι η Κύπρος έχει υιοθετή-
σει σειρά μέτρων εξυγίανσης, δεσμευόμενη 
για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ-
ματος, ενώ υιοθέτησε νομοθεσία που επι-
τρέπει στην κυβέρνηση να υποστηρίξει τον 
τραπεζικό τομέα εφόσον χρειαστεί.
Παρ' όλα αυτά τα επιτεύγματα, οι μεταρ-

ρυθμιστικές προσπάθειες ήταν περιορισμέ-
νες ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, 
την ΑΤΑ, την ενέργεια, και το κανονιστικό 
πλαίσιο, αναφέρει η Κομισιόν, προσθέτο-
ντας ότι δεν επιτεύχθηκε η μεταρρύθμιση 
του συστήματος πρόνοιας.
Η Κύπρος είναι αντιμέτωπη με τις πλέ-

ον πιεστικές προκλήσεις όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά και όσον αφορά την επί-
βλεψη των προσπαθειών του τραπεζικού 
τομέα να ικανοποιήσει τις νέες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, αναφέρει η Επιτροπή.
Τονίζει επίσης ότι το δημοσιονομικό έλ-

λειμμα πρέπει να μειωθεί σύμφωνα με το 
μεσοπρόθεσμο στόχο προκειμένου να 
υποβοηθήσει την ενίσχυση της εμπιστο-
σύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 
τραπεζικός τομέας έχει καταβάλει σημαντι-
κή προσπάθεια προκειμένου να καλύψει τις 
ενισχυμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, παρ' 
όλα αυτά απαιτείται στενή παρακολούθη-
ση των εξελίξεων, αναφέρει.
Παράλληλα η έντονη αύξηση της ανερ-

γίας των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί, 
αναφέρει η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι το 
υπάρχον σύστημα τιμαριθμοποίησης των 
μισθών περιορίζει το βαθμό κατά τον οποίο 
οι μισθοί αντανακλούν διαφορές στην πα-
ραγωγικότητα ανά τομέα και έχει ως απο-
τέλεσμα να υπονομεύει την ευελιξία και να 
προκαλεί απώλεια ανταγωνιστικότητας. Στο 
μέτωπο των συντάξεων και του συστήμα-
τος υγείας, η διασφάλιση ελέγχων των δα-
πανών και της προβλεπόμενης αύξησης 
δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση 
του πληθυσμού αποτελούν επιπλέον προ-
κλήσεις, αναφέρει η αξιολόγηση.

Οι επισημάνσεις της Κομισιόν για την Κύπρο
Έμφαση σε ΑΤΑ, συνταξιοδοτικό, ανεργία, ανταγωνιστικότητα οικονομίας
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Προβολή της Κύπρου στην Ουκρανία
Η κοινή προσπάθεια του ΚΕΒΕ και 
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού  για προβολή 
της Κύπρου σαν ένα αξιόλογο Κέ-
ντρο Υπηρεσιών συνεχίστηκε με τη 
διοργάνωση δύο Επιχειρηματικών 
Φόρουμ στην Ουκρανία που έγιναν 
στις πόλεις Χαρκόβ και Ντονέτσκ. Η 
όλη διοργάνωση έγινε με τη στήρι-
ξη του επιχειρηματικού Συνδέσμου 
Κύπρου-Ουκρανίας, που ανήκει 
στη δύναμη του ΚΕΒΕ, το Εμπορι-
κό Κέντρο της Κύπρου στη Μόσχα 
και με τη βοήθεια των Εμπορικών 
Επιμελητηρίων του Χαρκόβ και του 
Ντονέτσκ.
Και τα δύο Φόρα πραγματοποιή-

θηκαν με μεγάλη επιτυχία και έδω-
σαν την ευκαιρία  σε Ουκρανούς 
επιχειρηματίες να ενημερωθούν 
για τις ευκαιρίες επενδύσεων στον 
τόπο μας καθώς και για συνεργασί-

ες μεταξύ του επιχειρηματικού κό-
σμου.
Η μεγάλη συμμετοχή Ουκρανών 

επιχειρηματιών στα φόρα κατέδειξε 
το μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυ-
ξη συνεργασιών με την Κύπρο και 
επέκταση των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων μέσω της Κύπρου 

προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
και της Ευρώπης.
Οι παρουσιάσεις κάλυψη τα πλε-

ονεκτήματα που προσφέρει το Φο-
ρολογικό Σύστημα της Κύπρου για 
τους ξένους επενδυτές, την ίδρυ-
ση κυπριακών εταιρειών, τις ευκαι-
ρίες που προσφέρονται για αγορές 

στον τομέα των ακινήτων και γενι-
κότερα για επενδυτικές ευκαιρίες 
στην Κύπρο. Με την ευκαιρία της 
παρουσίας της Κυπριακής αποστο-
λής στην Ουκρανία υπογράφτηκαν 
Μνημόνια Συνεργασίας του ΚΕΒΕ 
με τα Επιμελητήρια του Χαρκόβ και 
του Ντονέτσκ.

Επιτυχία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φροντιστηρίων
Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη, το Σάββατο 10 Μαρτίου 
2012, το ιδρυτικό Συνέδριο της Πα-
νευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φρο-
ντιστηρίων (ENES), με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων αντιπροσώπων από 
την Ευρώπη, και παρατηρητές από τις 
ΗΠΑ, την Κορέα και την Αυστραλία.
Στο Συνέδριο υπογράφηκε η ιδρυτική 

διακήρυξη και το καταστατικό της Συ-
νομοσπονδίας, και έγιναν εκλογές για 
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Μεγάλη ήταν η επιτυχία του ΣΙΦΚ με 
την εκλογή δύο νέων μελών του στο 
∆Σ, γεγονός που καταδεικνύει το κύ-
ρος και την εκτίμηση που χαίρει ο Σύν-
δεσμος της Κύπρου Πανευρωπαϊκά.
Ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΙΦΚ Μά-

ριος Χαραλάμπους εκλέγηκε στη θέ-
ση του Αναπληρωτή Προέδρου και 
ο πρόεδρος του ΣΙΦΚ Άδωνις Μυλω-
νάς εκλέγηκε στη θέση του εκπροσώ-
που Τύπου.
Πρόεδρος της ΕΝΕS έχει εκλεγεί ο Ελ-
λαδίτης Γιώργος Χατζητέγας.
Αναλυτικά το συμβούλιο στην ιστοσε-
λίδα του ΣΙΦΚ (www.sifk.org.cy) 

Χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
 για προώθηση περιβαλλοντικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα οικολογι-
κής καινοτομίας αξίας 34.800.000 ευρώ. Επιχειρήσεις 
και επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε μια προσπά-
θεια εισαγωγής καινοτομικών περιβαλλοντικών προ-
ϊόντων στην αγορά . Η πρόσκληση αφορά προϊόντα, 
τεχνικές και υπηρεσίες οικολογικής καινοτομίας κα-
θώς και διαδικασίες που στοχεύουν στην πρόληψη 
και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση των πόρων. Η προ-
θεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 6 Σε-
πτεμβρίου 2012. Περίπου 50 έργα θα επιλεγούν για 
χρηματοδότηση. 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez 

Potonik, δήλωσε "Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το 
ΠΑΚ Οικολογική Καινοτομία έχει βοηθήσει περισσό-
τερα από εκατό καινοτόμα πράσινα προϊόντα να ει-
σέλθουν αγορά. Το πρόγραμμα δείχνει πως μπορούν 
οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν τις οικονομίες μας να 
αναπτυχθούν κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, 
όταν τους παρασχεθεί η δέουσα ενίσχυση. Θα επιθυ-
μούσα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω τις ΜΜΕ να υποβά-
λουν αίτηση για χρηματοδότηση καθότι καλούνται να 
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της οι-
κονομίας της ΕΕ, δεδομένου μάλιστα ότι περυσι υπέ-
βαλαν πάνω από το 65% των αιτήσεων." 
Η φετινή πρόσκληση έχει πέντε κύριους τομείς προ-

τεραιότητας: 
ανακύκλωση υλικών-νερό-βιώσιμα δομικά υλικά -  •

πράσινη επιχειρηματικότητα -τομέας τροφίμων και 
ποτών. Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στις 
ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει πράσινο. 
προϊόντα και διαδικασίες ή υπηρεσίες οικολογι- •
κής καινοτομίας, που αγωνίζονται να εισέλθουν 
στην αγορά. Η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει 
κατ΄ανώτατο όριο στο 50% του κόστους κάθε έρ-
γου και ενδέχεται να χρηματοδοτηθούνι περίπου 
50 νέα έργα κατά το τρέχον έτος. 

Περίπου 50 έργα πρόκειται να δρομολογηθούν βάσει 
της πρόσκλησης του περασμένου έτους ενώ περισσό-
τερα από 140 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ορι-
σμένα από τα εκτελούμενα προγράμματα αφορού 
την μετατροπή του γυαλιού απορριπτόμενων τηλεο-
ράσεων σε κεραμικά πλακάκια, νέους μηχανισμούς 
διαλογής αποβλήτων, καινοτόμες οικολογικές συ-
σκευασίες για το γάλα και μια νέα τεχνική για την ανα-
κύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Ιστορικό 
Το πρόγραμμα Οικοκαινοτομία χρηματοδοτείται 

μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας (CIP) και διαθέτει προϋπολογισμό πε-
ρίπου 200 εκατ. € για την περίοδο 2008-2013. Υπο-
στηρίζει τεχνολογικά δοκιμασμένα προϊόντα που 
συμβάλλουν στην αρτιότερη αξιοποίηση των φυσι-
κών πόρων της Ευρώπης. Πρόκειται για το πράσινο 
σκέλος του ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για 
την οικολογική καινοτομία (EcoAP).Το πρόγραμμα δι-
αχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Αντα-

γωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI). 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2012 

θα παρουσιασθεί στο κτίριο Charlemagne κατά τη δι-
άρκεια της ενημερωτικής ημερίδας Οικοκαινοτομία 
σήμερα (8 Μαΐου). 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΚ 
Οικολογική Καινοτομία, βλέπε: 
http://ec.europa.eu/ecoinnovation 
Για παραδείγματα επιτυχημένων έργων κατά το 
παρελθόν, βλέπε: 
Μετατρέποντας τις τηλεοράσεις σε κεραμικά πλα- •
κάκαι: έργο " Glass Plus" 

 http://www.glassplus.eu/eco-innovation-en.aspx 
Νέοι μηχανισμοί διαλογής αποβλήτων: έργο  •
"SATURN" 

 http://www.saturn.rwth-aachen.de/ 
Οικολογική συσκευασία γάλακτος: έργο  •
"Greenbottle" 

 http://cip.greenbottle.com/ 
Νέα τεχνική ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργι- •
κών προϊόντων: έργο "Textiles 
for Textiles (T4T)" (κλωστοϋφαντουργικά προϊό- •
ντα για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα)

 http://www.textiles4textiles.eu/ 
Επικοινωνία: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) Monica 
Westeren  (+32 2 299 18 30) 
Στον Εκτελεστικό Οργανισμό για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI): Andrea 
Pascal (+32 2 299 04 52) 
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Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη 
επιτυχία, την Τρίτη 29 Μάιου στη Βη-
ρυτό, Επιχειρηματικό Φόρουμ για 
ανάπτυξη συνεργασιών με την Κύ-
προ. Στο Φόρουμ παρευρέθη μεγά-
λος αριθμός Λιβάνιων και Αράβων 
επιχειρηματιών που δραστηριοποι-
ούνται στο Λίβανο για να ενημερω-
θούν για τις ευκαιρίες επενδύσεων 
στον τόπο μας. Το Φόρουμ  προσφώ-
νησαν μεταξύ άλλων και ο Υπουρ-
γός Βιομηχανίας του Λιβάνου κ. 
Vrej Saboundjian και ο Πρέσβης 
της Κύπρου στο Λίβανο κ. Όμηρος 
Μαυρομμάτης. H διοργάνωση του 
Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία του 
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, και το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο του Λιβάνου.
Στο Φόρουμ  αναπτύχθηκαν από 

τους ομιλητές  τα συγκριτικά και άλ-
λα πλεονεκτήματα που προσφέρει  η 

Κύπρος ως περιφερειακό κέντρο  και 
κέντρο επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Παρουσιά-
στηκαν επίσης οι επενδυτικές ευκαι-
ρίες και  προοπτικές που υπάρχουν 
για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ 
Κυπριακών και Λιβανέζικων επιχει-
ρήσεων αντίστοιχα στους τομείς του 
εμπορίου, των υπηρεσιών, στον το-

μέα των ακινήτων και γενικότερα για 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο, 
όπως επίσης το θέμα συνεργασιών 
στα θέματα ενέργειας και του του-
ρισμού. Επίσης ανακοινώθηκε και 
επίσημα για πρώτη φορά η δημιουρ-
γία του Lebanese - Cyprus Business 
Council, μετά από πρωτοβουλία 
ομάδας Εμπόρων και Βιομηχάνων 
και του Εμπορικού Γραφείου της Κύ-

πρου στον Λίβανο.
Μετά το τέλος του φόρουμ , πραγ-

ματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ 
των μελών της Κυπριακής επιχειρη-
ματικής αποστολής και των τοπικών 
επιχειρηματιών, από τις οποίες  δι-
αφάνηκε ότι υπάρχουν μεγάλες 
προοπτικές συνεργασίας και δρομο-
λογήθηκαν διάφορες δραστηριότη-
τες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Προβολή της Κύπρου στο Λίβανο

Το ανησυχητικό φαινόμενο της υποα-
πασχόλησης των ημεδαπών στον τουρι-
σμό, σε περίοδο τουριστικής ανάκαμψης 
θα πρέπει να απασχολήσει. Ικανά στελέχη 
και διευθυντές όλο και περιθωριοποιού-
νται ενώ ούτε η ανανέωση του δυναμικού 
με τις νεώτερες γενιές δεν είναι εξασφαλι-
σμένη. Που οφείλεται αυτό;
Υπάρχουν δύο μορφές διαχείρισης των 

ξενοδοχειακών μονάδων που αντιπρο-
σωπεύουν δυο εκ διαμέτρου αντίθετες 
φιλοσοφίες. Η ορθολογιστική διαχείριση 
από την μια και η αμιγής λογιστική διαχεί-
ριση από την άλλη.
Η ορθολογιστική μορφή διοίκησης επι-

διώκει και εφαρμόζει την αρμονία των 
τουριστικών παραμέτρων. Κινητήρια δύ-
ναμη της είναι η τουριστική συνείδηση, 
η εμπνευσμένη ηγεσία του ανθρώπινου 
δυναμικού, η πιστή προσήλωση στην αει-
φόρο λειτουργία και βεβαίως η Εξαίρετη 
Εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων.
Ορθολογιστικά σημαίνει πως ο άν-

θρωπος, πελάτης και εργαζόμενος, τυγ-
χάνει σεβασμού, μαζί και ο κοινωνικός 
περίγυρος και η ευρύτερη κοινωνία που 
συνδράμει στην τουριστική εικόνα. Ου-
σιώδους σημασίας είναι ο σεβασμός του 
οικολογικού περιβάλλοντος, η ορθή χρή-
ση των φυσικών πόρων καθώς και βέλ-
τιστη κατανάλωση πρώτων υλών και 
πόρων. Η ορθολογιστική οικονομική δια-
χείριση στοχεύει στην εξισορρόπηση της 
μέγιστης κερδοφορίας και της κοινωνικο-
περιβαλλοντικής αειφορίας. Αυτά διακρί-
νουν όλες τις επιτυχημένες ξενοδοχειακές 
μονάδες ανά το παγκόσμιο.
Σε αντίθεση μ’ αυτά, σημαντικό μέ-

ρος των τουριστικών επιχειρήσεων φαί-

νεται να ασχολείται μόνο με το λογιστικό 
μέρος. Μόνη επιδίωξη η όποιας μορφής 
πλήρωση των δωματίων , η όποιας μορ-
φής μείωση του κόστους απασχόλησης 
και η όποιας μορφής πρόσκαιρη μείωση 
των κοστών. Χωρίς 
να λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψη ούτε η 
αειφορεία του τουρι-
σμού, ούτε η ισοζυ-
γισμένη συνεισφορά 
στο κοινωνικό σύ-
νολο από το οποίο 
αντλούν πόρους και 
ανθρώπινο δυναμι-
κό. Στη χειρότερη λο-
γιστική διεύθυνση 
δεν δίδεται σημασία 
ούτε στο ίδιο το περι-
βάλλον, από το οποίο 
αντλεί το λόγο ύπαρ-
ξης της η επιχείρηση. 
Σε τελική ανάλυση η λογιστική σκέψη μει-
ώνει την ορθολογιστική αξία της ίδιας της 
επιχείρησης, γιατί τελικά τα ξενοδοχεία 
καταλήγουν στην κατηγορία του μαζι-
κού, απρόσωπου και ανιαρού τουρισμού, 
έρμαιο της αγοράς, θυματοποιώντας τον 
εθνικό τουρισμό και το ανθρώπινο δυνα-
μικό.
Μελέτες και έρευνες αποδεικνύουν 

πως ο πελάτης αποδέχεται να χρεωθεί 
μέχρι 10% ψηλότερη τιμή όταν το επίπε-
δο αξίας και εξυπηρέτησης είναι «εξαίρε-
του βαθμού», σε σύγκριση με αντίστοιχο 
ξενοδοχείο μέτριων προτύπων. Το ποσό 
αυτό υπερκαλύπτει το αυξημένο κόστος 
εργοδότησης καλύτερου προσωπικού, 
ενώ αυξάνει παράλληλα την κερδοφορία. 

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική συνεί-
δηση είναι αποδεκτό πως η ορθή χρήση 
των πόρων ή και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μειώνουν τα έξοδα.
Ποιος δύναται όμως να διαχειριστεί 

ορθολογιστικά ένα 
ξενοδοχείο; Όσοι 
απέκτησαν μέσω 
των ξενοδοχειακών 
σπουδών, τις δεξιό-
τητες και τις ευαισθη-
σίες που απαιτούνται 
και όσοι συνεχίζουν 
να επιμορφώνονται 
στις σύγχρονες αντι-
λήψεις της ξενοδο-
χειακής διεύθυνσης. 
∆ιαφορετικά, όταν οι 
ανθρώπινες επιθυμί-
ες και συναισθηματι-
κές προσδοκίες των 
φιλοξενουμένων τυγ-

χάνουν αμιγώς λογιστικής διαχείρισης, 
τότε η αποτυχία είναι το μακροπρόθεσμα 
αναπόφευκτο.
Η ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και η ∆ι-

εύθυνση Ξενοδοχείων έχουν μια ουσι-
αστική διαφορά που ακούει στο όνομα 
«Τουριστική Συνείδηση».
Ο πελάτης ή ο πράκτορας μπορεί να ξε-

γελαστεί ή να ανεχτεί για ένα χρονικό διά-
στημα να του προσφέρεται προϊόν χωρίς 
τουριστική συνείδηση, κάτι που χαροποι-
εί ιδιαίτερα τους ανταγωνιστές. Η κοινωνία 
μπορεί να παραβλέπει την όποια έλλειψη 
ευαισθησίας εκ μέρους της λογιστικής δι-
οίκησης ξενοδοχείων, κάτι που το πληρώ-
νει ο τομέας με την έλλειψη σεβασμού και 
κατανόησης. Η έλλειψη περιβαλλοντικής 

συνείδησης κοστίζει στον κλάδο τεράστια 
ποσά, μειώνοντας παράλληλα τις μελλο-
ντικές προοπτικές.
Η επιτυχία του τουρισμού δεν βρίσκε-

ται σ’ αυτό τον τρόπο σκέψης και δράσης. 
Ο τουρισμός είναι «ζων οργανισμός». Η 
ευημερία του διασφαλίζεται μόνο μέσα 
από την συναισθηματική νοημοσύνη, μέ-
σα από την υπέρβαση των προσδοκιών 
του πελάτη, μέσα από την πλήρη ικανο-
ποίηση των (αρίστων) εργοδοτουμένων, 
μέσα βεβαίως από την ικανοποίηση των 
επιχειρηματικών στόχων της καλοφημίας 
και της επικερδότητας.
Η παρούσα οικονομική αθλιότητα, 

αποτέλεσμα λογιστικής ηλιθιότητας, περι-
έχει πέραν από τα τεράστια ρίσκα και ένα 
ανεκτίμητο μάθημα. Το Ακάθαρτο Εθνικό 
Προϊόν και η διαχείριση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας αντί να μετρά μόνο οικο-
νομικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει 
να μετρά κοινωνικούς δείκτες, περιβαλλο-
ντικούς δείκτες, δείκτες ποιότητας ζωής, ή 
όπως το ονομάζει ο Βασιλιάς του Μπου-
τάν, να μετριέται ο «Εθνικός ∆είκτης Ευτυ-
χίας»!  Στον τουρισμό, απαραίτητος είναι 
ο δείκτης «τουριστικής συνείδησης».
Ο τουρισμός είναι εθνικός πλούτος. 

Είναι δίκαιο και ορθό να καταστεί και 
σημαντικό μέρος της ευημερίας των ημε-
δαπών. Η πτυχή αυτή πρέπει να απα-
σχολήσει τους άμεσα εμπλεκόμενους 
κοινωνικούς εταίρους. Ο τουρισμός της 
Κύπρου μπορεί να καταστεί η ατμομηχα-
νή ανάπτυξης της απασχόλησης των κα-
ταρτισμένων επαγγελματιών στελεχών 
και διευθυντών προσφέροντας πολλα-
πλά οφέλη σε επιχειρήσεις, απασχολού-
μενους και κοινωνία.

Ξενοδοχεία: Ορθολογιστικά ή λογιστικά;

Πόλυς Γ. Καλλής 
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναμικού και Ξενοδοχείων
Πρόεδρος του ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ

Ο περί γονικής άδειας και άδειας για λόγους 
ανωτέρας βίας νόμος του 2002

(Νόμος 69(Ι)/2002 - Οδηγία 96/34/ΕΚ) Βασικές Πρόνοιες
«Άμεση διάκριση λόγω φύλου» είναι δυσμενής μετα-
χείριση ευθέως και εμφανώς συνδεόμενη με το φύλο.
«Αρχή της ίσης μεταχείρισης» σημαίνει την απουσία 
κάθε διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
«Γονέας» σημαίνει το φυσικό ή και θετό γονέα.
«∆ιάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε πράξη η πα-
ράλειψη που συνιστά ή συνεπάγεται δυσμενή μετα-
χείριση λόγω φύλου.
«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια δι-
άταξη, ένα κριτήριο, ή μια πρακτική εκ πρώτης όψεως 
ουδέτερη/ο θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
ατόμων ενός φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κρι-
τήριο, ή η πρακτική είναι κατάλληλη/ο και αναγκαία/ο 
και μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς πα-
ράγοντες άσχετους προς το φύλο.
«Εξαρτώμενο μέλος» σημαίνει παιδί, σύζυγο, γονέα, 
αδελφό, αδελφή, παππού, και γιαγιά.
«Χήρος γονέας» σημαίνει πρόσωπο που έχει εξαρτώ-
μενα τέκνα και είναι χήρος ή χήρα.

ΜΕΡΟΣ  I - ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
II. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α.  Κάθε γονέας εργοδοτούμενος, ο οποίος έχει συ-

μπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον 
ίδιο εργοδότη περιλαμβανομένου εργοδοτουμέ-
νου με μερική απασχόληση, με συμβάσεις εργα-
σίας ορισμένου χρόνου δικαιούται να λάβει συ-
νολική γονική άδεια, χωρίς αποδοχές, μέχρι και 
δεκαοκτώ (18) εβδομάδες, λόγω γέννησης ή υι-
οθεσίας παιδιού με σκοπό τη φροντίδα και την 
ανατροφή του.  Στην περίπτωση χήρου γονέα, η 
διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί να διαρκέσει 
μέχρι είκοσι τρείς (23) εβδομάδες. Το δικαίωμα 
αυτό είναι ατομικό και αμεταβίβαστο, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εκ των δύο γο-
νέων έχει λάβει τουλάχιστο 2 εβδομάδες οπόταν 
επιτρέπεται η μεταβίβαση 2 εβδομάδων.

β.  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από ένα 
παιδί το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για 
κάθε ένα από αυτά.

γ.  Όταν γεννηθούν πάνω από ένα παιδιά την ίδια 
μέρα το δικαίωμα γονικής άδειας είναι δεκαοκτώ 
(18) εβδομάδες για κάθε παιδί.

δ.  Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο 
εργοδότη αποφασίζουν από κοινού, κάθε φορά, 
ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαι-
ώματος για γονική άδεια και για πόσο χρονικό 
διάστημα.

  
III. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ, 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ

1.  Ο εργοδοτούμενος που προτίθεται να κάνει χρή-
ση του δικαιώματος για γονική άδεια υποχρεούται 
να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, 
πέντε εβδομάδες πριν την ημέρα έναρξης της γο-
νικής άδειας, για την ημερομηνία έναρξης και λή-
ξης της άδειας.

2. Η γονική άδεια λαμβάνεται:
α.  στην περίπτωση της φυσικής μητέρας, μεταξύ του 

χρονικού διαστήματος που αρχίζει με την λήξη 
της άδειας μητρότητας και τη συμπλήρωσης του 
όγδοου  (8ου) έτους της ηλικίας του παιδιού, 

β.  στην περίπτωση του φυσικού πατέρα μεταξύ του 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την 
γέννηση του παιδιού και τη συμπλήρωση του 
όγδοου (8ου) έτους της ηλικίας του.

γ.  στην περίπτωση υιοθεσίας, μέχρις ότου συμπλη-
ρωθούν οκτώ χρόνια από την ημερομηνία υιο-
θεσίας και μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, 
νοουμένου ότι το παιδί δεν θα υπερβεί μέχρι τότε 
το δωδέκατο έτος της ηλικίας του.

δ.  στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία μέχρι το 
δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του παιδιού.

3.  Κάθε εργοδοτούμενος μπορεί να πάρει γονική 
άδεια με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και 
μέγιστη διάρκεια πέντε εβδομάδων το χρόνο στις 
περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών πέντε (5) εβδο-
μάδες και επτά (7) εβδομάδες για τρία παιδιά και 
περισσότερα.

IV.  ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

1.  Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί γρα-
πτώς τη χορήγηση γονικής άδειας εάν έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι ο εργοδοτούμενος δε δικαι-
ούται σε τέτοια άδεια, αφού πρώτα ενημερώσει 
τον εργοδοτούμενο για την πρόθεση του και να 
τον καλέσει να υποβάλει τις παραστάσεις του επί 
του θέματος εντός επτά ημερών. 

2.  Ο εργοδότης δικαιούται, μετά από διαβουλεύσεις 
με τον επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο, να μεταθέ-
σει την ημερομηνία χορήγησης της γονικής άδει-
ας για λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη 
λειτουργία της επιχείρησης, όπως όταν ή εργασία 
είναι εποχιακού χαρακτήρα, όταν δεν μπορεί να 
βρεθεί αναπληρωτής κατά την περίοδο που κα-
θορίζεται στην προειδοποίηση, όταν σημαντικό 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού ζητά γονική 
άδεια συγχρόνως, όταν συγκεκριμένα καθήκοντα 
έχουν στρατηγική σημασία, κ.τ.λ.

3.  Εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της προ-
ειδοποίησης από τον εργοδοτούμενο για λήψη 
γονικής άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ, 
ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει γραπτώς στον 
εργοδοτούμενο τους λόγους της μετάθεσης της 
ημερομηνίας της γονικής άδειας, η οποία δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης της αναβολής.

V.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡ-
ΓΟ∆ΟΤΗ

α.  Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη 
γονική άδεια εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
αυτή χρησιμοποιείται για σκοπό άλλο από την 
φροντίδα και ανατροφή του παιδιού για το οποίο 
λαμβάνεται, εφόσον ενημερώσει γραπτώς τον ερ-
γοδοτούμενο γονέα για την πρόθεση του να το 
πράξει και τον καλέσει να υποβάλει τις παραστά-
σεις του εντός επτά ημερών.

β.  Εργοδότης που αποφασίζει να τερματίσει τη γονι-
κή άδεια είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει γρα-

πτώς τον εργοδοτούμενο αναφέροντας του τους 
λόγους και την ημερομηνία του τερματισμού της 
άδειας, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά 
ημέρες μετά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποί-
ησης.

γ.  Σε περίπτωση τερματισμού της γονικής άδειας ο 
εργοδοτούμενος υποχρεούται να επιστρέψει στην 
εργασία του. Οποιαδήποτε περίοδος μεταξύ της 
ημερομηνίας επιστροφής του εργοδοτούμενου 
στην εργασία του και της ημερομηνίας κατά την 
οποία η γονική άδεια θα έληγε εάν ο εργοδοτού-
μενος την είχε συμπληρώσει, δεν θα υπολογίζεται 
ως γονική άδεια.

VI. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.  Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ο εργοδοτού-

μενος δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του 
στην ίδια ή παρόμοια, αλλά όχι κατώτερη, θέση 
από αυτή που είχε πριν λάβει την γονική άδεια.

2.  Ο εργοδοτούμενος, κατά την επιστροφή από την 
γονική άδεια, δύναται να ζητήσει αλλαγές στο 
ωράριο και / ή την οργάνωση της εργασίας του 
για καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο εργοδότης 
εξετάζει και ανταποκρίνεται στα εν λόγω αιτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο του εργο-
δότη όσο και του εργοδοτούμενου.

3.  Τα κεκτημένα δικαιώματα ή τα δικαιώματα που 
είναι υπό κτήση από τον εργοδοτούμενο κατά 
την ημερομηνία έναρξης της γονικής άδειας δια-
τηρούνται ως έχουν μέχρι τη λήξη της άδειας.  Με 
τη λήξη της γονικής άδειας, εφαρμόζονται τα δι-
καιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων οποιων-
δήποτε αλλαγών προκύψουν από τη νομοθεσία, 
συλλογικές συμβάσεις ή πρακτική.

4.  Εν όσο απουσιάζει από την εργασία του, ο εργο-
δοτούμενος πιστώνεται με ασφαλιστέες αποδοχές 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων.

5.  Η απουσία με γονική άδεια λογίζεται ως χρονικό 
διάστημα εργασίας για τον υπολογισμό της ετήσι-
ας άδειας μετ΄απολαβών, ενώ ο χρόνος απουσίας 
του εργοδοτούμενου από την εργασία του δε λο-
γίζεται ως χρόνος ετήσιας άδειας σύμφωνα με τους 
περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμων.

6.  Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτούμενου από την 
εργασία του λόγω γονικής άδειας λογίζεται ως πε-
ρίοδος απασχόλησης για τους σκοπούς των Περί 
Τερματισμού Απασχόλησης Νόμων.

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ

1.  Όποιος εργοδοτούμενος λαμβάνει γονική άδεια 
υποχρεούται εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε 
περιόδου της άδειας αυτής να ενημερώνει σχετικά 
το ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων σύμφωνα με τον Τύπο που θα καθοριστεί 
από τον τελευταίο.

2.  Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος αποδείξει 
εύλογη αιτία για τη μη ενημέρωση του ∆ιευθυντή 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η προθεσμία 
παρατείνεται με απόφαση του ∆ιευθυντή για όσο 
χρονικό διάστημα υφίσταται ή εύλογη αιτία αλλά 

σε καμία περίπτωση πέραν των δώδεκα μηνών.

ΜΕΡΟΣ II - Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
VIII. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
1. Κατόπιν αιτήσεως του, ο εργοδοτούμενος δικαιού-

ται να λάβει άδεια, χωρίς αποδοχές, επτά ημερών 
το χρόνο, για επείγοντες οικογενειακούς λόγους, 
οι οποίοι αφορούν ασθένεια ή ατύχημα εξαρτω-
μένων μελών της οικογένειας του και καθιστούν 
απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργοδο-
τούμενου.

2. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή τμη-
ματικά.

3. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, ή 
άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς 
χωριστά.

4. Εργοδοτούμενος που προτίθεται να κάνει χρήση της 
άδειας για λόγους ανωτέρας βίας πρέπει να ειδο-
ποιεί τον εργοδότη του το συντομότερο δυνατό.

ΜΕΡΟΣ III - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
IX. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.  Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχεί-

ρισης και απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση δι-
άκριση λόγω φύλου, όσον αφορά τα δικαιώματα 
που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

2.  Όταν ένα πρόσωπο κρίνει ότι θίγεται από τη μη τή-
ρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και παρου-
σιάζει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκ-
μαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, 
το βάρος απόδειξης ότι δεν υπήρξε παράβαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης έχει ο εργοδότης.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζουν 
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με συλλογικές συμβάσεις 
ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργοδοτού-
μενου.

4.  Η λήψη γονικής άδειας ή η απουσία από την ερ-
γασία για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο τερματισμού της απασχόλησης 
και δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης. 
Τυχόν παράβαση αυτής της διάταξης είναι παρά-
νομη και παρέχει στον εργοδοτούμενο δικαίωμα 
αποζημίωσης.

5.  Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ορίζει επιθεω-
ρητές ή / και άλλους λειτουργούς, εφόσον τους 
κρίνει αναγκαίους, για την καλύτερη εφαρμογή 
του παρόντος Νόμου.

6.  ∆ιαφορές αστικής φύσεως που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του παρόντος Νόμου υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του ∆ικαστηρίου Εργατικών 
∆ιαφορών.

X. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήμα-
τος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρη-
ματική ποινή το ύψος της οποίας

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  •
επίσης και βοήθεια με τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύ-
σεις 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 ει- •
σαγωγής ξένων εργατών.
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Ευρωπαϊκό αρχείο ταξινόμησης 
και σήμανσης χημικών ουσιών

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 
(ECHA)  του πρώτου Ευρωπαϊκού Αρχείου 
Ταξινόμησης και Σήμανσης Χημικών Ουσιών 
(Classification and Labelling Inventory) έγινε 
ένα σημαντικό βήμα προς την πιο ασφαλή και 
καλύτερα ελεγχόμενη χρήση των χημικών προ-
ϊόντων.  Το Αρχείο αυτό ουσιαστικά περιλαμβά-
νει την ταξινόμηση δηλαδή τον χαρακτηρισμό 
με βάση την επικινδυνότητα, όλων των χημικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και οι οποίες είναι δυνητικά επικίν-
δυνες και μπορεί να βλάψουν την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον.

 Ένας από τους στόχους της προσπάθειας 
που κατέληξε στη δημιουργία του Αρχείου, 
ήταν η παροχή  στη βιομηχανία και ιδιαίτερα 
στις μικρές επιχειρήσεις, εύκολης πρόσβασης 
σε πληροφορίες για την επικινδυνότητα μιας 
χημικής ουσίας διευκολύνοντας έτσι την εκπλή-
ρωση της υποχρέωσής τους για ορθή ταξινόμη-
ση και σήμανση των χημικών προϊόντων που 
παρασκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά.  
Το Αρχείο Ταξινόμησης και Σήμανσης Χημι-

κών Ουσιών περιλαμβάνει πληροφορίες που 
προέκυψαν από περισσότερες από 3.000.000 
κοινοποιήσεις ή καταχωρίσεις που προβλέπο-
νται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CLP 
και REACH αντίστοιχα και οι οποίες υποβλήθη-
καν από παραγωγούς / εισαγωγείς για τις περί-
που 100,000 χημικές ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται στην Ευρώπη.
Η ταξινόμηση μιας χημικής ουσίας είναι ιδι-

αίτερης σημασίας για την ασφαλή χρήση των 
χημικών προϊόντων.  Σε αυτή βασίζεται και η 
σήμανση του προϊόντος, ίσως ο κύριος μηχα-
νισμός με τον οποίο μεταφέρεται στους χρήστες 
η πληροφόρηση για τον κίνδυνο.   Το Αρχείο 
Ταξινόμησης και Σήμανσης Χημικών Ουσιών 
προάγει μια ομοιόμορφη ταξινόμηση των χη-
μικών προϊόντων στην Κοινότητα.  Όπως τόνι-
σε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Antonio Tajani: «Αυτό το πρώτο Αρχείο θα διευ-
κολύνει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές, να 
ταξινομήσουν και να σημάνουν σωστά τα χημι-

κά προϊόντα τους.  Για άλλη μια φορά η Ευρώ-
πη είναι πρωτοπόρος και το Αρχείο Ταξινόμη-
σης και Σήμανσης Χημικών Ουσιών θα προάγει 
την ασφαλέστερη χρήση χημικών προϊόντων 
σε παγκόσμιο επίπεδο».  Επίσης ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potochik σχο-
λίασε ότι «Το Αρχείο θα αυξήσει τη διαφάνεια 
και την ασφάλεια όλων όσων χειρίζονται χη-
μικά προϊόντα, θα βοηθήσει τη βιομηχανία να 
επιλέγει λιγότερο επικίνδυνα χημικά προϊόντα 
και τελικά θα βοηθά τους μεταγενέστερους χρή-
στες και τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊ-
όντα λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία και το 
περιβάλλον».
Σε τελική ανάλυση το Αρχείο θα αποτελέσει 

τη βάση στην προσπάθεια για επίτευξη τελικής 
συμφωνίας για μια ομοιόμορφη ταξινόμηση 
μιας χημικής ουσίας στην Ευρώπη.  Στο πλαί-
σιο αυτό ο ECHA θα αναπτύξει και ένα ειδικό 
λογισμικό εργαλείο το οποίο θα υποβοηθήσει 
την επικοινωνία των εμπλεκομένων που επιθυ-
μούν να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις έτσι 
ώστε τελικά να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή 
ταξινόμηση.  
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής χρήσης του 

Αρχείου Ταξινόμησης και Σήμανσης Χημικών 
Ουσιών προτρέπονται οι παρασκευαστές και 
οι εισαγωγείς χημικών προϊόντων να ελέγχουν 
την ταξινόμηση κάθε χημικής ουσίας που τους 
ενδιαφέρει. Το Αρχείο Χημικών Ουσιών βρίσκε-
ται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ECHA και 
ειδικότερα στη διεύθυνση: http://echa.europa.
eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-
inventory-database .Εφόσον απαιτείται και ει-
δικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν νέα 
δεδομένα σχετικά με την ταξινόμηση μιας χημι-
κής ουσίας, ο κάθε παραγωγός/εισαγωγέας της 
χημικής ουσίας θα πρέπει να αναπροσαρμόζει 
την κοινοποίηση που έχει υποβάλει διορθώ-
νοντας τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την 
αρχική κοινοποίηση.  Κατά αντιστοιχία ο ECHA 
θα επικαιροποιεί περιοδικά το περιεχόμενο του 
Αρχείου Ταξινόμησης και Σήμανσης.

∆ρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Mε θέμα "Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα"   πραγματο-
ποιείται   στην Αθήνα το πρώτο διεθνές Συμπόσιο με το 
οποίο ανοίγει η αυλαία για την επόμενη μέρα, μετά τις 
εκλογές, στην ελληνική αγορά.
Το Συμπόσιο, που οργανώνεται από την εταιρεία fmw 

financial media way, τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και θα γίνει την Παρα-
σκευή 29 Ιουνίου 2012 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετα-
νία» στην Αθήνα.
Ομιλητές θα είναι: Πολιτικοί, Επιμελητηριακοί, Ακαδη-

μαϊκοί, Επιχειρηματίες.
Το Συμπόσιο είναι το πρώτο του είδους που θα πα-

ρουσιάσει, τα νέα δεδομένα στην ελληνική οικονομία,  
μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Σκοπός του είναι  να αναλύσει και να προβάλει, σε 

εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις καθώς και σε ενδιαφε-
ρόμενους επενδυτές τα νέα δεδομένα, που δημιουρ-
γούνται τώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η θεματογραφία του Συμποσίου θα καλύψει τις εξής 
τέσσερις ενότητες:
Η Ελλάδα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. •
Τα νέα δεδομένα •  
Θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις στην Ελλάδα. •
∆υνατότητες- προσδοκίες , οι νέες προτεραιότητες. •

Στο Συμπόσιο θα προσκληθούν για να απευθύνουν 
χαιρετισμό ή να μιλήσουν ο Υπουργός Οικονομικών, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Υποδομών και ∆ι-
κτύων, ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
ο Υπουργός Τουρισμού, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδας, εκπρόσωποι κρατικών και ιδιωτικών φορέων 

για τις επενδύσεις, για τις αποκρατικοποιήσεις, για το 
φορολογικό σύστημα, για τον τραπεζικό τομέα, για την 
ενέργεια, για την ανάπτυξη, για τη ναυτιλία, για τα Ολυ-
μπιακά Έργα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για 
την ιστορία και άλλα.
Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Ελληνική, 

αλλά θα υπάρχει άμεση μετάφραση στην αγγλική γλώσ-
σα για το διεθνές ακροατήριο.
Υποστηρικτής θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ χο-

ρηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα "Ναυτεμπορική" 
και το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων».
Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν τις ερ-

γασίες του Συμποσίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 
την εταιρεία fmw financial media way (τηλ. 2107244293/ 
95) για προκράτηση της θέσης τους.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου στην Αθήνα, ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»

«Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
Η επόμενη μέρα , μετά τις εκλογές, στην ελληνική οικονομία

Eξετάσεις πιστοποίησης με οδηγίες 
ΕΕ από την ICT Europe και το ΚΕΒΕ
Η ICT Europe - KEBE διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδη-

γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν καθοριστεί από τη Συνθήκη της Λισ-
σαβόνας.
Τα πιστοποιητικά επιτυχίας της ICT Europe είναι τα μόνα στην Κύπρο που φέ-

ρουν τη σφραγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
(KEBE), αποδεικνύοντας έτσι την υψηλή ποιότητα των διαδικασιών πιστοποίησης 
και την άριστη γνώση των επιτυχόντων.
Οι εξετάσεις γίνονται ON - LINE, η διόρθωση γίνεται με μηχανή διόρθωσης και 

τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης (και όχι σε 
κάποιες .... μέρες), διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και 
αφαιρώντας την πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης στα αποτελέσματα.
Όλα τα εξεταστικά κέντρα που συνεργάζονται με την ICT Europe - KEBE πλη-

ρούν τις απαιτούμενες υποδομές για τη διενέργεια εξετάσεων και παρέχουν άρι-
στης ποιότητας εκπαίδευση στους μαθητές τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες και σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 

πληροφορικής, η ICT Europe -KEBE παρέχει στα κέντρα που συνεργάζονται μα-
ζί της, όλο το υλικό που απαιτείται για τη σωστή εκπαίδευση, δίνοντας τους τη 
δυνατότητα να συμπληρώνουν την εκπαίδευση τους σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα, χωρίς να αναγκάζονται οι μαθητές τους να σπαταλούν περισσότερο 
χρόνο και χρήμα από όσο χρειάζεται.
Σήμερα, περισσότερα από 100 εξεταστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου, συνεργάζονται με την ICT Europe - KEBE. Τα κέντρα αυτά βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.icteurope.qr και συνεχώς αυξάνονται.
Για όσα νέα κέντρα ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ICT Europe - 

KEBE, προϋπόθεση είναι η παρουσίαση της άδειας λειτουργίας από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού ή να βρίσκονται στη διαδικασία, παρουσιάζοντας 
τα σχετικά δικαιολογητικά.
Οι πιστοποιήσεις της ICT Europe - KEBE καλύπτουν τα πιο κάτω θεματικά παιδία:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Foundation: κατάλληλο για παιδιά ∆ημοτικού.
Intermediate: κατάλληλο για μαθητές και εργαζόμενους (7 ενότητες - βασικές 
γνώσεις, word, excel, power point, internet, windows, access)
Master in Office: Advanced office για τις ενότητες word, excel, power point, 
access.
Advanced πληροφορική: Java, C++, Web-design, E-Commerce.
Multimedia: Photoshop, Flash, CAD 2D & 3D.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:
Πρακτική Λογιστική 1 Πρακτική Λογιστική 2
Για περισσότερες πληροφορίες:
Email: cyprus@icteurope.gr, τηλέφωνο: 25877770
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Η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Ιατρικό Τουρισμό στο Βερολίνο
Η κοινή προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τον ΚΟΤ και το 
Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών 
Υγείας Κύπρου που ανήκει στη 
δύναμη του ΚΕΒΕ, για προώθηση 
της Κύπρου ως κέντρο Υγείας, καθώς 
και ως ελκυστικός προορισμός για 
τουρισμό υγείας, συνεχίσθηκε με 
την εκπροσώπηση του Φόρουμ 
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
για τον Τουρισμό Υγείας που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-27 
Απριλίου 2012 στο Βερολίνο.

Την Κύπρο εκπροσώπησε, ο 
Γενικός Γραμματέας του Φορέα 
Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας 
Κύπρου και ∆ιευθυντής ΚΕΒΕ κ. 
Χρίστος Πετσίδης. Στο συνέδριο 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός 
συνέδρων από αρκετές χώρες 
καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών και 
οργανισμών που έχουν σχέση με 
τον Ιατρικό Τουρισμό.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
πραγματοποιήθηκαν επαφές και 
ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι 

για τα πλεονεκτήματα της Κύπρου 
ως προορισμού που προσφέρει 
στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες 
τη δυνατότητα για διακοπές σε 
συνδυασμό με τις υπηρεσίες υγείας 
και ευεξίας που προσφέρει ο τόπος.
Οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα 
του συνεδρίου θα ληφθούν 
σοβαρά υπόψη στον 
προγραμματισμό των ενεργειών 
του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών 
Υγείας Κύπρου προς όφελος του 
συνόλου των μελών του.

Η αγορά να αφεθεί να λειτουργήσει ελεύθερα 
Κατάργηση της νομοθεσίας για ξεπουλήματα ζήτησε το ΚΕΒΕ από τη Βουλή

Με απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις το ΚΕΒΕ ζητά κατάργηση 
περιορισμών που τίθενται στην ελεύθερη λειτουργία της αγο-
ράς με νομοθετήματα για τα ξεπουλήματα.  Με έγγραφο του 
προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου το ΚΕΒΕ τονίζει 
ότι ως θέση αρχής τάσσεται ενάντια σε οποιοδήποτε νομοσχέ-
διο το οποίο θέτει περιορισμούς στο θέμα των ξεπουλημάτων. 
Πάγια  θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι οι εκπτώσεις αποτελούν θεμε-
λιώδες στοιχείο του σύγχρονου μάρκετινγκ και ο χρόνος  και 
ο τρόπος υιοθέτησης τους  θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική 
ευχέρεια των επιχειρήσεων.
Το έγγραφο αναφέρεται στο συγκεκριμένο Νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Εμπορίου για τα ξεπουλήματα και επισημαίνει ότι 
ο περιορισμός στα ξεπουλήματα είναι αναχρονιστικός και ξε-
περασμένος θεσμός και δε συνάδει με τις σημερινές ανάγκες 
της  αγοράς και των καταναλωτών. ∆εδομένου ότι οι κατανα-
λωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους 
μέσω διαδικτύου σε τιμές εκπτώσεων χωρίς κανένα απολύτως 
περιορισμό, στην ουσία το Προσχέδιο που έχει ετοιμαστεί “τι-
μωρεί” και εγκλωβίζει τους Κύπριους καταστηματάρχες που 
επηρεάζονται, αφού δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να προ-
χωρήσουν σε εκπτώσεις τιμών, τη στιγμή που όλες οι ιστοσελί-
δες έχουν καθημερινές μειώσεις τιμών στα προϊόντα τους.
Πέραν του διαδικτύου, πολλά καταστήματα χρησιμοποι-

ούν μεθόδους όπως τηλεφωνικά μηνύματα, μηνύματα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έκδοση “κάρτα μέλους” και προ-
χωρούν σε εκπτώσεις τιμών εκτός περιόδων ξεπουλημάτων. 
Οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά, εί-
ναι καθ’ όλα νόμιμες και δεν μπορούν να υπαχθούν σε οποι-
οδήποτε έλεγχο.
Η εμπειρία μέσα από τα χρόνια έχει δείξει ότι οι περίοδοι ξε-

πουλημάτων επισπεύδονται τελικά επειδή αυτό ακριβώς είναι 
που ζητά η αγορά και οι καταναλωτές. 
Στην αγορά διατίθενται εκατοντάδες άλλα προϊόντα για τα 

οποία πολύ σωστά δεν εφαρμόζεται το καθεστώς των νομοθε-

τικά καθορισμένων περιόδων για ξεπουλήματα.  Το γεγονός 
ότι η προσπάθεια γίνεται για δύο μόνο κατηγορίες προϊόντων 
είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ως στόχο την προστασία των κατα-
ναλωτών αλλά τα ειδικά στενά συμφέροντα κάποιας ομάδας 
καταστηματαρχών οι οποίοι αρνούμενοι να εκσυγχρονίσουν 
τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, επιδιώκουν μέ-
σα από αναχρονιστικές αντιλήψεις να θέσουν υπέρμετρους 
περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας εκατοντάδων άλλων 
προοδευτικών επιχειρήσεων.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά 

υπόψη στην εξέταση του συγκεκριμένου θέματος είναι και το 
γεγονός ότι οι υπό συζήτηση κατηγορίες προϊόντων επηρεά-
ζονται σε μεγάλο βαθμό από αστάθμητους παράγοντες όπως 
είναι η μόδα και η τεχνολογία, παράγοντες που αλλάζουν με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς.  Ως αποτέλεσμα ο περιορισμός 
της δυνατότητας των επιχειρήσεων να προβαίνουν άμεσα 
σε εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές/τιμές για εκκαθάριση/διά-
θεση προϊόντων που οι ίδιες κρίνουν ότι εάν δεν διατεθούν 
θα αποτελούν γι’ αυτές παθητικό αποθεματικό, αποτελεί σα-
φή παρεμβατισμό στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών τους.  
Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούνται στις ίδιες, τεράστιες 
οικονομικές ζημιές τις οποίες κανένα νομοθέτημα ή κρατική 
υπηρεσία δεν επιτρέπεται να τους προκαλεί. Τα πιο πάνω κα-
θίστανται ακόμα πιο έντονα στις περιπτώσεις των ειδών ένδυ-
σης και υπόδησης όπου οι επιχειρήσεις διαθέτουν εποχιακά 
προϊόντα μόδας τα οποία λόγω των κλιματολογικών συνθη-
κών πρέπει να μπορούν να τα διαθέτουν έγκαιρα.
Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι ο Νόμος των ξεπουλημά-

των πρέπει να καταργηθεί και να επιτρέπεται ελεύθερα στην 
κάθε επιχείρηση να αποφασίζει μόνη της και όποτε η ίδια κρί-
νει σκόπιμο πότε θα προχωρεί σε μείωση των τιμών της προς 
τους καταναλωτές.
Με τον τρόπο αυτό τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι κατανα-

λωτές θα είναι εξίσου κερδισμένοι. Από πλευράς των επιχειρή-

σεων, μόνο αυτές μπορούν να κρίνουν καλύτερα με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα τους πότε είναι προς 
το συμφέρον τους να προβούν σε μειώσεις των τιμών τους. 
Για τους καταναλωτές, η πρακτική αυτή θα εντείνει ακόμη πε-
ρισσότερο τον ανταγωνισμό στην αγορά ωθώντας τις τιμές 
προς τα κάτω πάνω σε μια συνεχή βάση και όχι μόνο σε συ-
γκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τούτο θα έχει ως αποτέλε-
σμα οι καταναλωτές να επωφελούνται χαμηλότερων τιμών και 
ευκαιριών να αγοράζουν διάφορα προϊόντα σε τιμές εκπτώ-
σεων με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι συμβαίνει με το ισχύ-
ον καθεστώς.
Έτσι αυξάνεται και ενισχύεται η δυναμική της αγοράς, δίδε-

ται η ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές 
σε τιμές ευκαιριών σε περισσότερες χρονικές περιόδους κατά 
τη διάρκεια του έτους, γεγονός που εξυπηρετεί καλύτερα και 
τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων, ενώ βοηθά και 
τις επιχειρήσεις να ανανεώνουν τα προϊόντα τους και να βελ-
τιώνουν τη ρευστότητα τους όποτε οι ίδιες κρίνουν αναγκαίο 
να το πράξουν.
Ενόψει των πιο πάνω το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει την θέση του 

για κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και εγκατάλειψη 
του προτεινόμενου νομοσχεδίου.  Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η 
αγορά θα πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει  ελεύθερα χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς. 
Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζει την άποψη και είναι έτοι-

μο να συμβάλει εποικοδομητικά και δημιουργικά στην κατεύ-
θυνση εφαρμογής του Περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου 
του 1987 αλλά και του Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών 
των  Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 οι 
οποίοι διασφαλίζουν ότι οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι 
πραγματικές, λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή και 
δε στοχεύουν στην εξαπάτηση του. Παραμένει ωστόσο το ΚΕ-
ΒΕ ανοιχτό σε εισηγήσεις που διασφαλίζουν την πιο αποτελε-
σματική εφαρμογή των πιο πάνω νόμων.

Συνεργασία ΚΕΒΕ-Ελληνικών Επιμελητηρίων 
Συζητήθηκε σε συνάντηση στη Λευκωσία

Την ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΒΕ συνάντηση του  Κυπριακού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών (ΒΕΑ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΕΠ) στην οποία συζητήθηκαν 
τρόποι ανάπτυξης οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των φορέων.  Στη συνά-
ντηση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, ο Πρόεδρος 
του ΕΕΠ Γεώργιος Μπενέτος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ  Μάριος 
Τσιακκής.  Στη συνάντηση συζητήθηκαν πολύ σημαντικά θέματα, που αφορούν πρω-
τίστως το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν τα Επιμελητήρια ιδιαίτερα στη δύσκολη 
αυτή οικονομική περίοδο καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους. Έμ-
φαση δόθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρί-
ως στην έλλειψη ρευστότητας και το κόστο χρήματος για τις επιχειρήσεις. 
Συζητήθηκε επίσης η προοπτική συνεργασίας μεταξύ των φορέων αναφορικά με τη 

συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για κοινή αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται. 
Τέλος τα Επιμελητήρια συμφώνησαν όπως παρέχεται μεταξύ τους κάθε δυνατή βοή-

θεια στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και για συνεργασία στην οργάνω-
ση εμπορικών αποστολών. 
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Τρία σχέδια παροχής χορηγιών για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και για ηλεκτροπαραγωγή
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη 

λειτουργίας των τριών ακόλουθων Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2012:

Α.  Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημοσίου 

τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Β.  Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Γ.  Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από μεγά-

λα Εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα 

Αξιοποίησης Βιομάζας.

Για τα Σχέδια Α και Β, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, για όλες τις κατηγορίες και υποκα-

τηγορίες επενδύσεων, από τις 28 Μαΐου 2012 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Για το Σχέδιο Γ, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όπως φαίνεται στο Παράρτημα Α του 

εν λόγω Σχεδίου.

Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αι-

τήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός ετήσιος 

προϋπολογισμός του Σχεδίου για το έτος 2012 ή όταν συμπληρωθεί το καθορισμένο 

όριο δυναμικότητας της κάθε κατηγορίας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται προς 

την ∆ιαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στην οδό Αγαπήνωρος 2 & 

Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυ-

πα Αιτήσεων και τους σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από την ∆ιαχει-

ριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία 

του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα του Ιδρύ-

ματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy από τις 21 Μαΐου 2012.

Παράρτημα

Πίνακας Α 

ΝΜΦ.1 (Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 150kW, ανεξαρτήτως τεχνολογίας)

26,45MW συνολικά ως ακολούθως:

ΝΜΦ1.Α : 24,45MW θα δοθούν για ικανοποίηση όλων των δεόντως συμπληρωμένων αιτήσεων για επιδότηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων που υποβλήθηκαν στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να 

εγκριθούν (είτε λόγω περιορισμού στον προϋπολογισμό είτε λόγω ορίου στη μέγιστη συνολική δυναμικότητα συστημάτων που 

μπορούσαν να εγκριθούν με βάση τις πρόνοιες των σχεδίων χορηγιών) καθώς επίσης και όλων των αιτητών που εξασφάλισαν 

όλες τις απαιτούμενες άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 150kW , συμπεριλαμβανομέ-

νης της Άδειας Κατασκευής από την ΡΑΕΚ.

ΝΜΦ1.Β : 2MW θα δοθούν για ικανοποίηση νέων αιτήσεων, οι οποίες δεν εξασφάλισαν άδεια κατασκευής από την ΡΑΕΚ μέχρι 

την 31/12/2011, ως ακολούθως :

85% για συστήματα δυναμικότητας μεταξύ 20 και 150kW •

15% για συστήματα δυναμικότητας μέχρι 20kW •

Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτητές που εμπίπτουν στην κατηγορία ΝΜΦ1.Α αποσύρουν το ενδιαφέρον για υλοποίηση των 

επενδύσεων, τότε θα δίδεται η δυνατότητα για έγκριση νέων αιτήσεων της κατηγορίας ΝΜΦ1.Β αντίστοιχης δυναμικότητας.

Πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων : 28/5/2012 μέχρι 31/10/12 ή μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης ισχύος.

Προτεραιότητα θα δίνεται στις αιτήσεις με βάση την ιεράρχηση που καθορίστηκε με την έκδοση της Άδειας Κατα-

σκευής από τη ΡΑΕΚ. Η έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται αφού πρώτα θα έχουν προσκομισθεί όλες οι απαιτούμενες 

άδειες (Πολεοδομική Άδεια εάν χρειάζεται και άδεια Οικοδομής) .

ΝΜΦ.3 (Μεγάλα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μεταξύ 151kW και 10MW)

50 MW

Θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε

Παράρτημα Α του σχετικού Σχεδίου Χορηγιών.

ΝΒΗ (Αξιοποίηση Βιομάζας)

Χωρίς Περιορισμό

Περίοδος υποβολής αιτήσεων : 21/5/2012 μέχρι 31/10/2012

Όλες οι δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ή απορρίπτονται με βάση την ημε-

ρομηνία υποβολής τους.

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ

Αρ. Φακ. 13.32.31.1

Ημερομηνία: 18.5.2012

Κατηγορία 

∆ιαθέσιμη

Ισχύς

∆ιαδικασία υποβολής και έγκρισης

νέων αιτήσεων (ΝΜΦ1.Β)

Κατηγορία

∆ιαθέσιμη

Ισχύς

∆ιαδικασία υποβολής και έγκρισης

νέων αιτήσεων

Κατηγορία

∆ιαθέσιμη

Ισχύς

∆ιαδικασία υποβολής και έγκρισης 

νέων αιτήσεων
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ΚΕΒΕ: Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Αυστρίας στη Βιέννη
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
το Επιχειρηματικό Φόρουμ που διοργά-
νωσε στη Βιέννη το ΚΕΒΕ με το Αυστρια-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κα-
θώς επίσης και το Εμπορικό Κέντρο της 
Κύπρου στη Βιέννη, με την ευκαιρία της 
επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της 
∆ημοκρατίας κ. ∆ημήτρη Χριστόφια στην 
Αυστρία.
Επικεφαλής της αποστολής του ΚΕΒΕ 

ήταν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πη-
λείδης. Tο Φόρουμ που έλαβε χώρα την 
Τρίτη 22 Μαίου προσφώνησαν οι Προ-
έδροι της Κύπρου και της Αυστρίας κ.κ. 
∆ημήτρης Χριστόφιας και Heinz Fischer.
Στο Φόρουμ τονίστηκαν οι άριστοι οι-

κονομικοί και φιλικοί δεσμοί Κύπρου-

Αυστρίας καθώς και οι προοπτικές που 
υπάρχουν για ενίσχυση και περαιτέρω 
βελτίωση των συνεργασιών μεταξύ του 
επιχειρηματικού κόσμου των δύο χω-
ρών. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 
Πηλείδης στην παρουσίασή του ανέλυσε 
τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν για επενδύσεις στην Κύπρο.

Έγινε επίσης παρουσίαση από τον 
Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη για τη 
στρατηγική θέση της Κύπρου στον τομέα 
της ενέργειας, με βάση και τα νέα δεδο-
μένα της ανακάλυψης φυσικού αερίου 
στην ΑΟΖ της Κύπρου. 
Μετά το τέλος του Φόρουμ , πραγμα-

τοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των 
μελών της Κυπριακής επιχειρηματικής 
αποστολής και των Αυστριακών επιχει-
ρηματιών, από τις οποίες  διαφάνηκε ότι 
υπάρχουν μεγάλες προοπτικές συνερ-
γασίας και δρομολογήθηκαν διάφορες 
δραστηριότητες προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Εργασιακές Πρακτικές – Ανταγωνιστικότητα – Ανάπτυξη 
 Μαθαίνοντας από τη Γερμανική Εμπειρία 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
οικονομικό συνέδριο με θέμα Εργασιακές 
Πρακτικές – Ανταγωνιστικότητα – Ανά-
πτυξη, Μαθαίνοντας από τη Γερμανική 
Εμπειρία το οποίο διοργανώθηκε από το 
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο και το ίδρυμα Friedrich Ebert 
της Γερμανίας και είχε τεθεί υπό την αιγί-
δα της Πρεσβείας της Ομοσπονδίας της 
Γερμανίας στην Κύπρο, με την ευγενή χο-
ρηγία της PwC και την στήριξη του Κύπρο 
Γερμανικού Συνδέσμου, την Τετάρτη 30 
Μαΐου στη Λευκωσία.
Αρχικά, οι κύριοι ομιλητές του συνεδρί-

ου, Dirk NEUMANN και Dr Nicole ELERT 
παρουσίασαν, από την πλευρά των γερ-
μανικών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και των εργοδοτών αντίστοιχα, τα αποτε-
λέσματα της επιτυχούς συνεργασίας και 
του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ 
συνδικαλιστών και εργοδοτών. Πρόκειται 
για ένα συνεχή διάλογο, ο οποίος γίνεται 
σε καθημερινή βάση, είτε σε τοπικό είτε 
σε περιφερειακό, είτε υψηλού επιπέδου 
πολιτικό επίπεδο. Η συχνή και απρόσκο-
πτη επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών 
ήταν ένα από τα κύρια στοιχεία των κα-
λών πρακτικών, το οποίο αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα κρίσιμο την εποχή που αποφα-
σίστηκαν σημαντικές αλλαγές, από κοι-
νού, στη Γερμανία. ∆ηλαδή, στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, όταν η Γερμανι-
κή οικονομία υπέφερε από διαβρωμένη 
ανταγωνιστικότητα, μειωμένη παραγω-

γικότητα και διαρθρωτικές στρεβλώσεις 
που απειλούσαν την αναπτυξιακή πορεία 
και την μελλοντική ευημερία της χώρας. 
Στη συνέχεια η Fiona MULLEN παρου-
σίασε πως τα αποτελέσματα της επιτυ-
χούς αυτής συνεργασίας αποτυπώνονται 
στους δείκτες ανάπτυξης και ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας.  Πως δηλαδή, το  
σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και εργασιακών πρακτικών που ακολου-
θήθηκαν σε βάθος χρόνου, επέτρεψαν 
στη χώρα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος 
και να πετύχει αξιοζήλευτες επιδόσεις σε 
οικονομικό επίπεδο, κυρίως στην αύξηση 
της απασχόλησης και μείωση της ανεργί-
ας.  Στο σημείο αυτό έγινε επίσης, μια συ-
γκριτική παρουσίαση της κατάστασης της 
οικονομίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανί-
ας. ∆ιατυπώθηκε η πεποίθηση ότι όταν τα 
προβλήματα γίνονται εγκαίρως αντιληπτά 
και αναζητηθούν κοινές και καινοτόμες 
λύσεις οι προκλήσεις μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν και να αναστρέψουν τις δυσοί-
ωνες προβλέψεις.
Στο δεύτερο μέρος, με τη συμμετοχή 

του Μιχάλη ΠΕΡΣΙΑΝΗ η συζήτηση άνοι-

ξε  με καίριες παρεμβάσεις και ερωτήσεις 
από τους συμμετέχοντες. Ο Γιώργος  Μι-
χαηλίδης του Κυπρο-Γερμανικού Συνδέ-
σμου ανέδειξε την πτυχή της διαφορετικής 
νοοτροπίας και ανάγκης να μάθουμε το 
διαλεκτικό τρόπο επικοινωνίας ακόμα και 
μεταξύ αντίρροπων τάσεων στην κοινω-
νία και την οικονομία αν το κοινό καλό, η 
ανάπτυξη και η ευημερία αποτελούν κοι-
νό στόχο.
Από την πλευρά του Ιδρύματος 

Friedrich Ebert, ο Hubert FAUSTMANN 
τόνισε τη δυνατότητα και επιθυμία του 
Ιδρύματος, να ενθαρρύνει το διάλογο με-
ταξύ των συντεχνιών και άλλων κοινω-
νικών εταίρων, μέσα από την εμπειρία 
δεκαετιών με σκοπό την ενίσχυση των θε-
σμών και της ∆ημοκρατίας η οποία απο-
τελεί από τους κύριους όρους εντολής 
του Οργανισμού. Προσκάλεσε τους κοι-
νωνικούς εταίρους να γνωρίσουν και να 
έρθουν σε επαφή με το Ίδρυμα Friedrich 
Ebert και να προτείνουν δράσεις οι οποί-
ες θα ενισχύουν την Κυπριακή και παγκό-
σμια κοινότητα.
Από την πλευρά του ΚΕΒΕ, ο Μανθος 

Μαυρομάτης  είπε ότι το μήνυμα είναι ξε-
κάθαρο, και πως οι δύσκολες οικονομι-
κές συγκυρίες που βρίσκονται μπροστά 
μας απαιτούν αποφασιστικότητα, ανοι-
κτό πνεύμα και συναινετική διάθεση για 
να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που τα-
λανίζουν την οικονομία μας. «Αν θέλουμε 
να μειώσουμε την ανεργία» δήλωσε, «και 
να πετύχουμε την ανάπτυξη, καλούμαστε 
να επιδείξουμε σήμερα το αναγκαίο θάρ-
ρος για τις αναγκαίες αλλαγές». 
Τέλος, στην ομιλία του ο Ευγένιος Ευ-

γενίου, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της PwC 
Κύπρου  ανέφερε ότι "η κοινή αυτή προ-
σπάθεια θα ανοίξει νέους δρόμους συ-
νεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της 
Γερμανίας και θα συμβάλει στις τοπικές 
προσπάθειες για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας μας. Η 
χορηγία και η συμμετοχή της PwC στο 
συνέδριο αποτελεί απόδειξη της δέσμευ-
σης μας για συμβολή στη συζήτηση που 
αφορά την μελλοντική οικονομική κα-
τεύθυνση της χώρας μας. Μια συζήτηση, 
που ενώ είναι απαραίτητη, θα πρέπει να 
οδηγήσει στην εφαρμογή των αποφάσε-
ων που θα παρθούν, ώστε να αποδειχτεί 
χρήσιμη." 
Σύνεδροι και οργανωτές εξέφρασαν 

την επιθυμία να συνεχιστεί ο διάλογος με 
εντατικοποίηση της συχνότητας και κυρί-
ως με ενίσχυση του πνεύματος της  συνερ-
γασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
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Κάθε επιχείρηση που συναλλάσσεται με εταιρείες στο εξωτερικό μελετά προσεκτικά την πολιτικοοικονομική κατάσταση 
της χώρας στην οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται.
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την  Infocredit Group και την DnB, παρουσιάζει αποκλειστικά στα μέλη του την μηνιαία ενημέ-
ρωση της πολιτικοοικονομικής κατάστασης των χωρών, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής της Ασίας και της Αφρικής.
Η DnB είναι η μεγαλύτερη πηγή εμπορικών πληροφοριών για επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο.  Βρίσκεται στην αγορά της 
εμπορικής πληροφόρησης εδώ και 170 χρόνια, προσφέροντας στους συνεργάτες της άμεση πληροφόρηση για περισσό-
τερες από 195 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, επιτρέποντας τους έτσι την λήψη ενημερωμένων αποφάσε-
ων για κρίσιμες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ενδελεχή έρευνα για την κάθε χώρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@
infocreditgroup.com ή στο τηλέφωνο 22398000.

Middle East
Bahrain The economy struggles to recover as the banking industry's assets shrink.

Egypt A vital agreement with the IMF remains to be concluded, keeping risk levels elevated.

Iran D&B downgrades Iran's country risk rating in the face of further international sanctions.

Iraq After a period of relative calm, internal stability is again weakened by terrorist attacks.

Israel The economic growth outlook for 2012 improves.

Jordan Economic and political tensions undermine the risk outlook.

Kuwait A buoyant oil sector will underpin stronger growth prospects.

Lebanon Stronger economic growth forecasts rest on some fragile assumptions.

Oman The banking sector leads the recovery.

Qatar The country's banks seek to raise funds through bond issues.

Saudi Arabia Stock market swings highlight investor skittishness.

Syria Acceptance of the peace plan is revealed as a tactical move and the conflict continues.

UAE Debt overhang overshadows positive economic developments.

Yemen The humanitarian crisis deepens as political tensions persist.

Asia Pacific
Australia The economy will only grow moderately at best in 2012.

China The economy still shows signs of relatively sluggish growth.

Hong Kong Political and business scandals undermine the city-state's clean image.

India The economy struggles with inflationary pressures, high interest rates and political paralysis.

Japan Despite continued signs of improvement, impediments remain to a  sharp economic upturn.

Korea (South)  The export-oriented economy registers signs of weakness.

Malaysia Voter-friendly policies point to looming elections.

New Zealand The economic picture is fragile, but there are grounds for optimism.

Pakistan The economy stagnates due to ebbing external demand.

Philippines Public-private partnership projects are being pushed, but not fast enough.

Singapore With a technical recession on the way, growth shrinks.

Thailand The export-oriented economy is not yet clear of the disruption caused by flooding in late 2011.

Taiwan The risk outlook has stabilised, helped by stronger US demand.

Africa
Algeria Transparency problems in the international trade sphere increase cross-border trade risk.

Libya The oil industry continues to expand, but problems with internal stability remain.

Mauritius Worries about the euro-zone crisis and domestic political uncertainties overshadow the risk outlook.

Morocco The central bank's loosening of monetary policy risks increasing inflation.

South Africa A fragile outlook undermines the risk environment.

Kenya The power industry is promised much-needed investment.

Tunisia Political tensions are rising as criticism of the ruling party grows.

The Americas
Argentina D&B downgrades Argentina's country risk rating amid concerns over increased business risk.

Brazil The government and central bank expand stimulus measures as economic activity remains muted.

Canada The job market displays healthy signs of growth.

Chile Socioeconomic unrest intensifies as the government comes under pressure to tap its sovereign wealth funds.

Cuba The risk outlook is dominated by wide-ranging reforms to stimulate investment and ease the country's accounts.

Mexico Uncertainty over the parliamentary election outcome could harm the economy.

USA The fragility of the recovery is again underlined by weak job growth.





16
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΜΑΪΟΣ  2012
BUSINESS

Η 9Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Κοσμημάτων JOVELLA 2012 θα γίνει στο Τελ Αβίβ 
στις 3-4 Ιουλίου 2012. Η ΄Εκθεση προσφέρεται για πραγματοποίηση επι-
χειρηματικών συναντήσεων των κατασκευαστών, των σχεδιαστών και των 
αγοραστών κοσμημάτων.
Στη JOVELLA 2012 συμμετέχουν 200 εκθέτες από το Ισραήλ και άλλες χώ-
ρες με εκθέματα που περιλαμβάνουν διαμάντια, χρυσό, πολύτιμους λίθους 
και ασήμι.  Στην JOVELLA 2012 συμμετείχαν περισσότερες από 150 εταιρεί-
ες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 12000 αγοραστές, μεταπωλη-
τές και δημοσιογράφοι.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.stier.co.il/english/fair_jovella.htm, και από το Εμπορι-
κό Τμήμα της Ισραηλινής Πρεσβείας, Τηλ. 22-369508, Φαξ. 22-666338,                                    
E-mail:economy@nicosia.mfa.gov.il

∆ιεθνής Έκθεση Κοσμημάτων στο Τελ Αβίβ 3-4 Ιουλίου 2012

Για πληροφορίες:
Αιμίλιος Μιχαήλ,  
Τηλ. 22-889880

∆ιευθυντής Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας  
των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει  πολλαπλά οφέλη 

στους δικαιούχους

Η Ουκρανική εταιρεία κατασκευής προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα (hot 
rolled steel bars) ‘’Donetsksteel’’ – Iron and steel works’’, ενδιαφέρεται για 
συνεργασία με Κυπριακές επιχειρήσεις για τα έργα Νεάπολης στην Πάφο 
και το τερματικό καυσίμων στη Λάρνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Mr Selivevstov AE (Director for Foreign 
Economic Activity and Sales) Τηλ. 38062340-3648, 380623403653, Φαξ. 
380623403649, 
E-mail:import@donmz.donetsk.ua, seliverst@donetsksteel.com

Εταιρεία της Ουκρανίας
ενδιαφέρεται για συνεργασία

Η 7η Περιφερειακή ΄Εκθεση ‘’΄Αρκαδικό Πανόραμα’’ διοργανώνεται για 
έβδομη χρονιά στην Τρίπολη της Πελοπονήσου για να προβάλει την παρα-
γωγικότητα, την εμπορικότητα και την ενεργητικότητα των Αρκαδικών Επι-
χειρήσεων.
Το Αρκαδικό Πανόραμα, που αποτελεί υλοποίηση του οράματος του Επιμε-
λητηρίου Αρκαδίας, καλύπτει ευρύτατο φάσμα τομέων που περιλαμβάνουν 
γεωργία, κτηνοτροφία, νέες καλλιέργειες, τρόφιμα και ποτά, ενέργεια, τεχνο-
λογία περιβάλλοντος, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, δόμηση, οικιακό και 
επαγγελματικό εξοπλισμό, τουρισμό – αγροτουρισμό, ΜΜΕ – διαφήμιση- 
πληροφορική.
Οργανωτής: Επιμελητήριο Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100 Τρί-
πολη, Τηλ. 2710-227141-42, Φαξ. 2710-233739, E-mail:info@arcadiancl.gr, 
Ανάδοχη: Εταιρεία ‘Αλφα Εκθεσιακή

΄Εκθεση Αρκαδικό Πανόραμα
13-18 Ιουνίου στην Τρίπολη Αρκαδίας

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο στην ΄Εκθεση 
Τροφίμων και Ξενοδοχείων της Ταϊλάνδης Food & Hotel Thailand που θα 
πραγματοποιηθεί στις 5-8 Σεπτεμβρίου στη Μπανγκογκ.
Εταιρείες που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Κοινοτικό Περίπτερο να 
επικοινωνήσουν το συντομότερο με το EU- Asia Business Centre με κοι-
νοποίηση στο Υπουργείο Εμπορίου το οποίο δυνατό να επιχορηγήσει τη 
συμμετοχή μέχρι και 50%.
∆ιεύθυνση: 
Ms Freya Lemcke
E-mail:lemcke@eurochambers.eu, Tel. 32-22820876, Fax. 32-2-2300038, 
http://www.eurochambres.eu

Περίπτερο της ΕΕ σε έκθεση
 στη Ταϊλάνδη 5-8 Σεπτεμβρίου

Με το γενικό τίτλο EUROPE NOW διοργανώνεται στις 27-30 Σεπτεμβρίου 
2012 στο Τορόντο του Καναδά Εμπορική Έκθεση Ευρωπαϊκών καλλυντι-
κών, ειδών υγεία και μόδας.
Η έκθεση EUROPE NOW είναι η μεγαλύτερη του είδους της που οργανώνε-
ται στον Καναδά και ειδικότερα στο Τορόντο παρατηρείται μεγάλη προτί-
μηση για Ευρωπαϊκά προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Leszek Swistek (Business Director)
E-mail:info@europenow.ca, Τηλ. 4167377334, ιστοσελίδα 
http://www.europenow.ca

∆ιεθνής ΄Εκθεση στο Τορόντο
για Ευρωπαϊκά Προϊόντα το Σεπτέμβριο

Η 1η ∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Καλλυντικών COSME TOKYO (1ST 
International Cosmetics Trade Fair), θα γίνει στο Τόκο πρωτεύουσα της Ια-
πωνίας από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012.  Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη σε 
μέγεθος αγορά καλλυντικών.
Πληροφορίες: Real Exhibitions Japan Ltd
18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 1630570, Japan, Τηλ. 81-3-33498509, Φαξ. 81-3-3349-4922, E-
mail:shiomim@reedexpo.co.jp, http:www.cosmetokyo.jp/en/

∆ιεθνής ΄Εκθεση Καλλυντικών
 στο Τόκυο 27-29 Ιουνίου

Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον 
για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφορι-
κής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με ιδιωτικά πανεπι-
στήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Ο Οργανισμός CMC Limited της Ινδίας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέ-

ρον για ίδρυση στην Κύπρο Κέντρων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πλη-
ροφορικής (IT Education and Trading Centres) σε συνεργασία με ιδιωτικά 
πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς οίκους της Κύπρου.
Η CMC Limited η οποία ειδικεύεται στην προσφορά προγραμμάτων IT, 

είναι θυγατρική της Tata Consultancy Services (TCS) μιας από τις κορυφαίες 
εταιρείες της Ινδίας στην Τεχνολογία της Πληροφορικής.
Τα προγράμματα κατάρτισης σε IT της CMC Limited  αποτείνονται τόσο 

σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.  Ο οργανισμός διαθέτει περισσότερα 
από 150 ακαδημαϊκά κέντρα σε ολόκληρη την Ινδία και έχει ήδη καταρτί-
σει περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια άτομα. Οι υπηρεσίες για τις επιχειρή-
σεις περιλαμβάνουν ευρύτατο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
τεχνολογία σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Περισσότερες Πληροφορίες:
Mr Nikhil Kapur
Business Manager – Corporate & Alliances
5th Floor, PTI Building, 4 Sansad Marg, New Delhi, E-mail:Nikhil.kapur@
cmcltd.com, http://www.cmcltd.com, Κιν. Τηλ. 09818668244

Ενδιαφέρον Οργανισμού της Ινδίας για 
εκπαιδευτική συνεργασία στην Κύπρο

Με τη στήριξη της Κυβέρνησης του Λιβάνου, του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, ξένων Πρεσβειών, Τραπεζικών Οργανισμών, Ακαδημαϊκών και άλλων 
ενδιαφερομένων ή Arabcom Group οργανώνει στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012 
στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Βηρυτό την πρώτη Έκθεση και Συνέδριο Πετρελαί-
ων Υγραερίου και Ενέργειας LOGEC 2012. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στα 
πλαίσια των προσπαθειών της Κυβέρνησης του Λιβάνου για πρόσκληση επεν-
δυτών για εξόρυξη υδρογονανθράκων και εξασφάλιση αειφόρας ενέργειας.
Πληροφορίες για την ΄Εκθεση και το Συνέδριο στον ιστότοπο http://www.
Ibollgas.com

Εκθεση και Συνέδριο στη Βηρυτό
 για υδρογονάνθρακες και ενέργεια
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CHINA
GUANGZONG GUANGHUA PLASTICS.CO. 
LTD

Tel. 0086-03197216339, E-
mail:sales01@ghplastics.net
Plastics

MY INDUCTION CO., LTD

No. 752, Mid Chongqing Road, 
Qingdao, China 266043, Tel. 86-532-
89980348, Fax. 86-532-84623448, E-
mail:sales@cmheat.com, http://www.
cmheat.com
Induction heating equipment 
(pipeline heating, preheating & 
PWHT)

GREECE
LAKME S.L.

Κύριο Βαγγέλη Τζάκο
Mr Rocio Bueno, Τηλ. 30-210-
7246980, Φαξ. 30-210-7291736, 
http://www.lakme.com/en/index.
html, E-mail:rbueno@comercio.
mineco.es
Προϊόντα επαγγελματικής περιποίη-

σης μαλλιών (βαφές, σαμπουάν, κρέ-
μες)

ΝΙΚΗ ΓΚΟΦΑ

Κωνσταντινουπόλεως 15, Αθήνα, 
(Βοτανικός) 118-55, Τηλ./Φαξ. 210-
3456130, 
E-mail:info@nikigofa.com, http://
www.nikigofa.com
∆ιακοσμητικά, φωτιστικών, ειδών 
χρήσης και συλλογών Art de la Table 
χειροποίητων κεραμικών

INDIA
VIBGYOR AGRO COMMODITIES

Office 202, Aum Planet, Above 
Oriental Bank of Commerce, Dr. 
Hedge War Road, Rajkot 360003, 
Gujarat, India, Tel. 912812572652, 
Various agricultural commodities

ISRAEL
CUNIAL ANTONIO ISRAEL

Contact: Mr Shay Pollock
Tel. 00972-8-6583711, Fax. 00972-8-
6585235, E-mail:shay@cunial-israel.

co.il, http://www.cunial.co.il
Natural clay tiles

KEDEM HADARIM

Contact: Mr Yehonatan Kedem
Tel. 00972-80-9401680, Fax. 00972-8-
9401521, E-mail:kedem.hadarim.y@
gmail.com, http://nicosia.mfa.gov.il
Fresh fruit & vegetables

SRI LANKA
MADAMPE MILLS (PVT) LTD

Mr Buddhika de Silva
No. 36, Hill Street, Dehiwela, Tel. 94-
11-2714886, Fax. 94-112737218, 
E-mail:usmotor@yahoo.com, http://
www.madampemills.com
Desiccated coconut

RICHARD PEIRIS EXPORT PLC

Mr Dhammika Wijerathna
No. 10, Raja Mawatha, Ekala, Ja-Ela, 
Sri Lanka, Tel. 94-11-4834150-6, Fax. 
94-11-2236914, E-mail:dhammikaw@
arpico.com, http://www.arpico.com
Rubber mats, rubber rings, clutch tips
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HINA

 Οίκο

MARKSS HLC (PVT) LTD
153/3, Nawala Road, Narahenpitiya, Colombo 5, Sri Lanka, Tel. 94-11-5338539, Fax. 94-11-5338538, E-mail:hr@markss.lk, http://www.marksshcalthcare.lk
Pharmaceuticals, nutraceuticals, medical devices/equipments

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣΕΜΠΟΡΙΟ

SRI LANKA
CAR SMILE AUTO (PVT) LTD

No. 321, ATTIDYA Main 
Road, Dehiwela, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-2734-952, Fax. 94-
11-4802816, http://www.
carsmileauto.com
Maintenance, repairing, 
lubrication/service and self 
–drive Rent -a- Car

SELCO CONTINENTAL PVT. LTD

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 
(Employments)

 Services Services

Η 15η ∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα θα διοργανωθεί από την Ομο-
σπονδία Ιδιωτικού Τομέα της Ρουάντα στη Kigali από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 8 
Αυγούστου 2012.
Πληροφορίες:
Rwanda Private Sector Federation
P.O. Box 319 Kigali Rwanda, Tel. 250788307230, E-mail:info@exporwanda.com

∆ιεθνής ΄Εμπορική ΄Εκθεση στη Ρουάντα 
25 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2012

Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Μικρών και Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων της Ινδίας από τον Αύγουστο 2012 μέχρι το Μάρτιο του 2013 
με γενικό τίτλο International Executive Development Programmes 2012-2013.  
Τα προγράμματα του Ιδρύματος μπορούν να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων από όλες τις χώρες.  Μέχρι τώρα είχαν συμμετοχή 7500 επαγγελ-
ματίες από 134 χώρες. Η κατάρτιση καλύπτει θέματα επικοινωνίας και τεχνολογί-
ας για προώθηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Communication 
skills and promotion of micro small and medium enterprises) θέματα καινοτομί-
ας, χρηματοδότησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων κλπ.
Τα προγράμματα οργανώνονται στην Χαϊντεραμπάτ, πρωτεύουσα της πολιτεί-
ας ΄Αντρα Πραντές.
Πληροφορίες:
National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises
Yousufguda, Hyderabed 500 045, India,
Tel. 91-40-23608544-46, Fax. 91-40-23608547, E-mail:registrar@nimsme.org, 
http://www.nimsme.org

Προγράμματα για μικρές και μικρομεσαίες επιχείρησης 
προσφέρονται από Ίδρυμα στην Ινδία

Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών (4th International Solar 
Photovoltaic Exhibition 2012) η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στη Νότια 
Κίνα θα οργανωθεί στον Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εκθεσιακό χώρο Pazhou 
στη Guangzhou στις 21-23  Αυγούστου 2012 με τη στήριξη Κυβερνητικών και 
Βιομηχανικών Φορέων. Η ΄Εκθεση διοργανώνεται κάτω από την αιγίδα του Κι-
νεζικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις Εισαγωγές και Εξαγωγές Μηχανημά-
των και Ηλεκτρονικών Προϊόντων Ηλιακής Ενέργειας και Φωτοβολταϊκών.
Για περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα http//:www.pvguangzhou.
com, Τηλ. 86-20-28945367, Φαξ. 86-20-82579220, E-mail:marketing7@
grandeurhk.com

∆ιεθνής ΄Εκθεση Ηλιακών Φωτοβολταϊκών
στη Guangzhou της Νότιας Κίνας

Η 17η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Πωλήσεων Χειροτεχνίας ( International Crafts 
Selling Exhibition) γνωστή ως ‘’AF-L’ARTIGIANO IN FIERA’’ θα γίνει στο εκ-
θεσιακό κέντρο του Μιλάνου στην Ιταλία (Fieramilano, Rho-Pero) στις 1-9 
∆εκεμβρίου 2012. Η Έκθεση έχει καθιερωθεί μεταξύ των σημαντικότερων 
στον τομέα της χειροτεχνίας αλλά και του τουρισμού.  Στην περσινή σύνο-
δο την επισκέφθηκαν τρία εκατομμύρια επισκέπτες και συμμετείχαν 2900 
εκθέτες από 110 χώρες που κάλυψαν συνολικό εκθεσιακό χώρο 150 χιλιά-
δων τετραγωνικών μέτρων.
Πληροφορίες:
Ge.Fi. Spa, Via Achille Papa, 30 20149 Milano, Italy, Tel. 39-02-31911911, 
E-mail:craftsfair@gestionefiere.com, http://www.artigianoinfiera.it

∆ιεθνής Έκθεση Χειροτεχνίας
στο Μιλάνο 1-9 ∆εκεμβρίου 2012
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Η Israel Electric Corporation ζητά πληροφορίες για εισαγωγή από την 
Κύπρο της χημικής ουσίας Sodium Hypochlorite.  Ειδικότερα ζητά να πλη-
ροφορηθεί για το κόστος και το χρόνο εξαγωγής.
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: salman_o@iec.co.il, 
Tel./Fax. 04-8182417, 04-8182469

Ενδιαφέρον για εξαγωγές χημικών ουσιών από Κύπρο

Η Εταιρεία Bareek Libya Co. Της Λιβύης για Εκθεσιακές και Συνεδρια-
κές Υπηρεσίες διοργανώνει στις 15-18 Οκτωβρίου στην Τρίπολη της Λιβύ-
ης την ‘Εκθεση Ναυτιλιακών Τεχνολογιών 2012 LIMTEX (Libyan Maritime 
Technologies Exhibition 2012)
∆ιεύθυνση: Mr R. Fathe
Tel. 218-21-3405194, Fax. 218-21-3405195, P.O. Box 13213 Novlein Area, 

Tripoli, Libya, http://www.albareek.ly.com, E-mail:lemt@albareek-ly.com

Ναυτιλιακή ΄Εκθεση στη Λιβύη

Κάτω από το μήνυμα ‘’επεκτείνοντας τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες’’ 
(expanding your business horizons) η Αρχή Ανάπτυξης Εμπορίου της Ταν-
ζανίας διοργανώνει στην πρωτεύουσα της χώρας Νταρ Ες Σαλάαμ την 36η 
∆ιεθνή Εμπορική ΄Εκθεση από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλίου 2012.
Η ΄Εκθεση θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο Τζούλιους Νυερέρε και σ’ αυ-
τή αναμένεται θα συμμετάσχουν εκτός από εκθέτες της Τανζανίας και εκ-
θέτες από Ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες και την Αμερικανική Ήπειρο. 
Πληροφορίες:Director General, Dar Es Salaam International Trade Fair, 
Tanzania Trade Development Authority, P.O. Box 5402, Dar Es Salaam 
Tanzania, Τηλ. 255222850238/2850153/2850238, Φαξ. 255-22-2850532, E-
mail:info @tantrade.or.tz 

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση  στην  Τανζανία 
28 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2012

GERMAN EXPORT DATABASE CD-ROM  2012
TAIWAN MACHINERY CD-ROM  SPRING ISSUE 2012
TRADE WITH GREECE  NO.43 2012
CAMERA DI COMMERCI O SAN MARINO 2012
TTG AUTO AND MOTORCYCLE PARTS & ACCESS. 2012
 LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY DIRECTORY 2012-2013

Εμπορικοί καταλόγοι στη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ

Η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Aqua Therm Warsaw 2012 διοργανώνεται φέτος από 
την Ιταλική Εταιρεία KDM International στο Εκθεσιακό Κέντρο της Βαρσο-
βίας 14-16 Νοεμβρίου 2012. Η  ΄Εκθεση έχει ήδη διοργανωθεί στη Τσεχία, 
τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν 
και τη Βουλγαρία. Εκτίθενται συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευ-
σης, υγιεινής, κολυμβητήρια, όπως και συστήματος ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
Πληροφορίες 
KDM International Srl
Via di Corticolla 205, 40128 Bologna, Italy, Tel. 0039051-3540411, Fax. 
0039051-3540423.

∆ιεθνής ΄Εκθεση στη Βαρσοβία
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Η 12η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογιών 12th ITCN ASIA 2012 θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Καράτσι στο Πακιστάν στις 18-20 Σε-
πτεμβρίου 2012.
Πληροφορίες: Mr M Umalr Nizam
Vice President (Project Director – ITCN Asia) E-mail:info@ltcnasia.com, 

Τηλ. 92-333-3058628, Φαξ. 92-21-3453-6330 και από την ιστοσελίδα της δι-
οργάνωσης http://www.itcnasia

∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογιών
στο Πακιστάν 18-20 Σεπτεμβρίου 2012

Το Εθνικό Ίδρυμα Επενδύσεων της Γεωργίας σε συνεργασία με το ∆ημαρ-
χείο της Τιφλίδας διοργανώνουν στις 27-29 Ιουνίου Φόρουμ στην Τιφλίδα 
και το Μπατούμ με θέμα τις τάσεις και τις μελλοντικές ευκαιρίες στη Βιομη-
χανία Ακινήτων της Γεωργίας.
Πληροφορίες: Mr Nino Tsetskhladze
Investment Projects Manager
E-mail:ninot@investingeorgia.org, Tel. 995-32-2433433/2106392, 
http:///www.investingeorgia.org

Επενδυτικό Φόρουμ στην Τιφλίδα της Γεωργίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2012∆0043

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Κρατικών 
Αγορών και Προμηθειών (Τ.Κ.Α.Π) ζητά από Ενδι-
αφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που πληρούν 
τους όρους των Εγγράφων του παρόντος ∆ιαγωνι-
σμού, να υποβάλουν Προσφορά με σκοπό τη σύνα-
ψη ∆ημόσιας Σύμβασης που θα έχει ως αντικείμενο 
την πραγματοποίηση της προμήθειας και παράδο-
σης στις Επαρχιακές Αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π και στις 
αποθήκες Ε.Φ. (691 ΑΒΥΠ) που βρίσκονται στη Λεμε-
σό του συνόλου των ειδών που περιλαμβάνονται σε 
κάθε ένα από τα Τμήματα στα οποία έχουν ταξινο-
μηθεί τα απαιτούμενα Προϊόντα. που αποτελούνται 
από αντανακλαστικά φωσφορούχα είδη ιματισμού 
και εξάρτυσης, αδιάβροχα, αδιάβροχους επενδυτές 
(τζάκετ) και μπουφάν.  Τα υπό προμήθεια Προϊόντα 
αποσκοπούν στην κάλυψη σχετικών Φορέων του 
∆ημοσίου.  Κάθε προσφέρων υποχρεούται να υπο-
βάλει Προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα του 
συνόλου των ειδών κάθε τμήματος και για ένα ή πε-
ρισσότερα από τα τμήματα αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή με την καταβολή του ποσού των 
€40 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος 
Φ.Π.Α., από τα γραφεία που βρίσκονται στο σύμπλεγ-
μα των κεντρικών αποθηκών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα 
Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, από την Τετάρτη 
16 Μαϊου 2012.  Μπορούν  επίσης να τα εξασφα-
λίσουν μέσώ των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων www.
eprocurement.gov.cy, www.mof.gov.cy/dgps  ∆ΩΡΕ-

ΑΝ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ενδια-
φερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα 
΄Εγγραφα ∆ιαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πλη-
ρώσουν το αντίτιμο των €40,00, για να αποκτήσουν 
το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 
Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύο-
νται από Εγγύηση Συμμετοχής (προσωπική επιταγή 
ή τραπεζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% της συ-
νολικής αξίας της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνο-
μα του ∆ιευθυντή του Τ.Κ.Α.Π.  Σε περίπτωση που κά-
ποιος δεν έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα διαγωνισμού, 
καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό, δεν θα ληφθούν 
υπόψη.  Η τελευταία ημέρα υποβολής των προσφο-
ρών είναι η Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 9:00 
π.μ. Προσφορές που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω 
ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι 
προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο 
και με τους όρους που  περιγράφονται στα Έγγραφα 
∆ιαγωνισμού  στην ακόλουθη διεύθυνση: Πρόεδρο 
Συμβουλίου Προσφορών, Υπουργείο Οικονομικών, 
γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 
1439 Λευκωσία.  ΄Ολες οι προσφορές συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τα δι-
καιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται 
στους όρους 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3. του Μέρους Α των 
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά 
στο ΄Εντυπο 12 των εν λόγω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-

νοι να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς 
του Τμήματος:  κ. Θεόδωρο Φωτίου και κα. Μαρία 
Κτωρίδου στα τηλέφωνα 22-400422 και 22-400420 
αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με το νέο εφαρμοστικό νόμο του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, από 
τις 9 Απριλίου 2012 οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν στους ασφα-
λισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με 
βάση τη χημική ουσία του φαρμάκου και όχι την εμπορική του ονομασία.  Υπο-
λογίζεται ότι επηρεάζονται 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων.  Το μέτρο στοχεύει 
στην αύξηση της χρήσης γενοσήμων (generic) και στη μείωση των δαπανών του 
δημοσίου για φαρμακευτικά προϊόντα και αφορά τις ακόλουθες δραστικές ου-
σίες: ομεπραζόλη (γαστροπροστασία), κλαριθρομυκίνη (αντιβιοτικό), σιπροφλο-
ξασίνη (αντιβιοτικό), λανσοπραζόλη (γαστροπροστασία), κεφουροξίμη αξετίλη 
(αντιβιοτικό), σετιριζίνη (αντισταμινικό), αζιθρομυκίνη (αντιβιοτικό), κεφπροζίλη 
(αντιβιοτικό), μελοξικάμη (αντιφλεγμονώδες) φλουκοναζόλη (αντιμυκητιασικό).
Για τις πιο πάνω ουσίες κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 413 σκευάσματα.  
Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική 
ουσία θα επεκταθεί στο σύνολο των φαρμάκων από την 1η Ιουνίου 2012.
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ενδιαφέρουν κυπριακές βιομηχανίες παρασκευής φαρ-
μάκων.  Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές φαρμάκων στην Ελ-
λάδα από την Κύπρο παρουσιάζουν ανοδική πορεία.  Συγκεκριμένα, το 2011 
έφθασαν το 3 εκ. ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2010 (1,5 εκ. ευρώ).

Ενδιαφέρει Βιομηχανίες Παρασκευής Φαρμάκων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τύνιδας σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Προώθησης της Βιομηχανίας και της Καινοτομίας και την ΄Ενω-
ση Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME) διοργανώνει τη ∆εύτερη ∆ιε-
θνή ΄Εκθεση Βιομηχανικού Συνεταιρισμού και Καινοτομίας (International 
Exhibition of Industrial Partnership and Innovation) ‘’Tunis – Medindustrie 
στις 13-16 Ιουνίου ταυτόχρονα με το 14ο Φόρουμ Τυνησιακών Επενδύσε-
ων (Tunisia Investment Forum).
Η διοργάνωση απευθύνεται στις βιομηχανίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών προϊόντων, αυτοκινήτων, επεξεργασίας μετάλλου και ελαστικών, μη-
χανικών, logistics, επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα: 
http://www.tunis-medindustrie.com

∆ιεθνής Έκθεση Βιομηχανικού Συνεταιρισμού 
και Καινοτομίας στην Τύνιδα 13-16 Ιουνίου

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «ΜΜΕ, 
αποδοτικότητα των πόρων και “πράσινες” αγορές»  το 37% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν τουλάχιστον έναν 
«πράσινο» εργαζόμενο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι 
«πράσινες» θέσεις εργασίας δημιουργούνται κυρίως στις ΜΜΕ 
σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες: το 2012 ένας στους 8 ερ-
γαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχε «πράσινη» θέση 
εργασίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13%  όλων των θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ (στις μεγάλες εταιρείες τα αντίστοιχα αριθ-
μητικά στοιχεία είναι 1 στους 33, ποσοστό που αναλογεί στο 3% 
όλων των θέσεων εργασίας σε μεγάλες εταιρείες). Οι «πράσινες» 
θέσεις εργασίας στις ΜΜΕ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντι-
κά και θα φτάσουν το 35% τα προσεχή δύο χρόνια. Η έρευνα 
του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτει επίσης άλλες ανεκμετάλλευ-
τες δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν από τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, λιγότερο από το 
ένα τέταρτο των  ΜΜΕ αξιοποιούν την ενιαία αγορά για οικολογι-
κά προϊόντα ή υπηρεσίες. Η γραφειοκρατία θεωρείται ένα από τα 
εμπόδια: το 20%  των ΜΜΕ λένε ότι θα τους ήταν ευκολότερο να 
κάνουν οικολογικές επενδύσεις, αν οι διασυνοριακές διοικητικές 
και νομικές διαδικασίες δεν ήταν τόσο πολύπλοκες. 
Οι ΜΜΕ στους «πράσινους» κλάδους της οικονομίας ωρι-

μάζουν επίσης. Τρεις στις πέντε (61%) των ΜΜΕ που πωλούν 
οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στις 
«πράσινες» αγορές για περισσότερα από τρία χρόνια σε σύγκρι-
ση με το 52% στις ΗΠΑ. Τα τρόφιμα και ποτά (25%) και ο ηλεκτρο-
νικός και μηχανολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα (23%) είναι 
τα πιο ευπώλητα οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες από ΜΜΕ 
στην ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio 
Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, 
δήλωσε σήμερα αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας 
του Ευρωβαρόμετρου: «Χαίρομαι που βλέπω ότι οι ΜΜΕ αρχί-
ζουν να αντλούν από αυτό το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυνα-
μικό ώστε να υπάρξουν cφέλη σε καινοτομία, να γίνουν οι ΜΜΕ 
πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Μόνο 
πολύ λίγες ευρωπαϊκές ΜΜΕ επεκτείνουν τις οικολογικές επιχει-
ρήσεις τους σε  αγορές του εξωτερικού. Γνωρίζοντας ότι οι πε-
ριβαλλοντικές βιομηχανίες της ΕΕ είναι περίπου το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας αγοράς περιβαλλοντικών βιομηχανιών, αυτό σημαί-
νει ότι υπάρχουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανά-
πτυξης των ΜΜΕ.» 

 Για περισσότερες πληροφορίες: MEMO/12/218
Η πλήρης έκθεση του Ευρωβαρόμετρου ("ΜΜΕ, αποδοτικότη-

τα των πόρων και  “πράσινες” αγορές")

 «Πράσινες» ΜΜΕ: δυνατές στην εθνική αγορά, αλλά 
αδύναμες στο εξωτερικό 

Οι «πράσινες» αγορές  για τις ΜΜΕ στην ΕΕ εξακολουθούν να 
είναι κυρίως εγχώριες. Το 87% των ΜΜΕ που δραστηριοποιού-
νται σε οικολογικές επιχειρήσεις (ή στην «πράσινη» οικονομία) 
λειτουργούν στις εθνικές τους αγορές. Λιγότερο από το ένα τέ-

ταρτο των ΜΜΕ αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες 
της ενιαίας αγοράς. Αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση ότι στις χώρες 
BRIC  θα αναλογεί το 60% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΓχΠ έως το 
2030, μόνο το 3% των ΜΜΕ στην ΕΕ επιχειρούν να πωλήσουν τα 
οικολογικά προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους στην Ασία και τον 
Νότιο Ειρηνικό και μόνο το 2% στη Λατινική Αμερική.

Η ζήτηση παίζει μεγάλο ρόλο
Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ο κύριος λό-

γος για τις ΜΜΕ στην ΕΕ να πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπη-
ρεσίες είναι η ζήτηση από τους πελάτες (48%). Σημαντικό ρόλο 
επίσης διαδραματίζουν οι βασικές αξίες που ενστερνίζονται οι 
εταιρείες (32%) και η εικόνα  τους (30%) .

Οι ΜΜΕ μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και 
εξοικονομούν πόρους

Το 93% των ΜΜΕ της ΕΕ λαμβάνουν μέτρα για αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των πόρων τους. Το 64% των ΜΜΕ εξοικονομούν 
ενέργεια, το 61% ανακυκλώνουν και το 62% ελαχιστοποιούν τα 
απόβλητά τους. Το 33% των ΜΜΕ έχουν δώσει υψηλή προτεραι-
ότητα στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.

Μέτρα πολιτικής για να κινηθεί η «πράσινη» ανάπτυξη  
Τα οικονομικά κίνητρα θεωρούνται από τις ΜΜΕ ως το καλύ-

τερο μέσο που μπορεί να τις βοηθήσει να γίνουν πιο οικολογικές 
στον τρόπο λειτουργίας τους και να προσφέρουν πιο οικολογικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

Περίπου  οι μισές ΜΜΕ (51%) θεωρούν ότι οι φορολογικές  •
ελαφρύνσεις, οι επιδοτήσεις και τα δάνεια είναι τα καλύτερα 
μέτρα πολιτικής για την υποστήριξη επενδύσεων στον τομέα 
της αποδοτικότητας της ενέργειας. 
Περίπου οι μισές ΜΜΕ (49%) που ήδη προσφέρουν οικολο- •
γικά προϊόντα αναφέρουν ότι τα οικονομικά κίνητρα για την 
ανάπτυξη προϊόντων θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βο-
ηθηθεί η επέκταση των οικολογικών προϊόντων τους ή υπη-
ρεσιών.
Το 31% των ΜΜΕ που σήμερα δεν προσφέρουν οικολο- •
γικά προϊόντα ή υπηρεσίες πιστεύουν και αυτές ότι τα 
οικονομικά κίνητρα είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπο-
ρέσουν να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα οικολογικών προ-
ϊόντων ή υπηρεσιών.

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών θα 
εκτοξεύσει τα οικολογικά προϊόντα 

Οι τεχνικές συμβουλές και η απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών εκτιμάται επίσης ότι  μπορούν πραγματικά να βο-
ηθήσουν τις ΜΜΕ να γίνουν οικολογικότερες. Τα δύο προσεχή 
χρόνια, τέσσερις ΜΜΕ στις πέντε (80%) σχεδιάζουν να πάρουν 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων, αλλά μία στις πέντε 
ΜΜΕ λέει ότι θα ήταν πιο εύκολο αν οι διοικητικές και νομικές δι-
αδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων δεν ήταν τόσο 
πολύπλοκες ή δαπανηρές.  

Μία στις τέσσερις (25%) ΜΜΕ δηλώνουν ότι η απλούστευση  •
των διοικητικών διαδικασιών για τη διαμόρφωση δυναμικού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές, με την 
εγκατάσταση για παράδειγμα φωτοβολταϊκών, θα είχε ιδιαίτε-
ρα αποτελέσματα στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις συμβάσεις παροχής  •
ενεργειακών υπηρεσιών και στις εναλλακτικές λύσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας θα βοηθούσαν μία στις τέσσερις 
(24%) ΜΜΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.
Περίπου μία στις πέντε ΜΜΕ που σήμερα δεν προσφέρουν  •
οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι, αν είχαν 
κάποια βοήθεια στον εντοπισμό δυνητικών αγορών ή πελα-
τών για οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες, ίσως εξέταζαν το 
ενδεχόμενο να εισχωρήσουν στις «πράσινες» αγορές.

Οι δημόσιες συμβάσεις δεν έχουν γίνει ακόμη οικολογικές 
∆εν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η μετάβαση των δημόσιων 

συμβάσεων στην «πράσινη οικονομία». Σύμφωνα με τα διαθέ-
σιμα στοιχεία, μόνο το 11% των ΜΜΕ στην ΕΕ έχουν υποβάλει 
προσφορά σε διαγωνισμό δημόσιων συμβάσεων που περιείχε 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσο-
στό μεγάλων εταιρειών που είναι 16%.

Ιστορικό του φακέλου
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου Flash 342 «Οι ΜΜΕ προς την  •
αποδοτικότητα των πόρων και τις “πράσινες” αγορές» διεξή-
χθη μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2012 από 
την «TNS Political & Social». Πραγματοποιήθηκε στα 27 κρά-
τη μέλη της ΕΕ και στην Αλβανία, την Κροατία, την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν, την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της 
Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, τη ∆ημοκρατία 
της Σερβίας, την Τουρκία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες. Είναι μια έρευνα που καλύπτει επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 1 ή περισσότερα άτομα στον τομέα της μεταποίησης 
(Nace κατηγορία C), του λιανικού εμπορίου (Nace κατηγο-
ρία G), των υπηρεσιών (Nace κατηγορίες I/J/K/H/L/M/) και 
της βιομηχανίας (Nace κατηγορίες B/D/E/F) μέσα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. ∆εν καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους 
εμπόρους. 
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Carlo Corazza +32 22 95 17 52 
Sara Tironi +32 22 99 04 03

Μικρές επιχειρήσεις: Στροφή προς την πράσινη 
οικονομία, αλλά ακόμη όχι ολοταχώς 
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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

μικρά

Φορολογία 
Ακίνητης 
Περιουσίας
Συνάντηση με το ∆ιευθυντή 
Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων κ. Γιώργο Πούφο 
είχε στις 27 Απριλίου 2012 
αντιπροσωπεία του ΕΒΕ 
Λευκωσίας. Η αντιπροσωπεία 
αποτελείτο από τον Πρόεδρο 
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστα 
Γεωργαλλή, το ∆ιευθυντή 
Βιομηχανίας του ΕΒΕ 
Λευκωσίας, τον Ανώτερο 
Λειτουργό Βιομηχανίας του 
ΚΕΒΕ και συνοδευόταν από  
τον νομικό σύμβουλο του ΕΒΕ 
Λευκωσίας κ. Ιωνά Νικολάου.
Η ανάγκη για τη συνάντηση 
προέκυψε με αφορμή επιστολή 
του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων για καταβολή 
φορολογίας ακίνητης 
ιδιοκτησίας για βιομηχανικά 
τεμάχια σε κρατικές 
Βιομηχανικές Περιοχές.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενεργώντας 
άμεσα ζήτησε γνωμάτευση από 
το νομικό σύμβουλο του με 
βάση την οποία η υποχρέωση 
καταβολής του φόρου 
ακινήτου ιδιοκτησίας προκύπτει 
για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
(δηλαδή το κράτος) και όχι για 
το μισθωτή.
Μετά την εξέλιξη αυτή το 
ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε 
συνάντηση με το ∆ιευθυντή 
του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων. Στη συνάντηση 
παρατέθηκαν τα γεγονότα και 
η σχετική επιχειρηματολογία 
από τον νομικό σύμβουλο 
του ΕΒΕ Λευκωσίας. Τελικά  
συμφωνήθηκε όπως τα 
σχετικά στοιχεία αποσταλούν 
στο Γενικό Εισαγγελέα για 
γνωμάτευση. Αναλόγως του 
αποτελέσματος θα εξαρτηθούν 
και οι παραπέρα ενέργειες του 
Επιμελητηρίου.

Την ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η ιδρυ-
τική συνάντηση της Κυπριακής Πλατφόρμας για τις Μελλο-
ντικές Βιομηχανικές Τεχνολογίες στην οποία συμμετέχει ως 
μέλος και το ΕΒΕ Λευκωσίας. Στη συνάντηση το ΕΒΕ Λευκω-
σίας εκπροσωπήθηκε από το ∆ιευθυντή Βιομηχανίας Αν-
δρέα Αντωνιάδη.
Η Κυπριακή Πλατφόρμα MANUFUTURE – CY θα αποτε-

λεί στην εθνική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας για τις μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνολογί-
ες και έχει ως σκοπό να ευθυγραμμίζει την πολιτική και τις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας με τις ανάγκες 
της Τοπικής Βιομηχανίας και να προσφέρει στην Κυπρια-
κή Βιομηχανία πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμμα-
τα και στις συνεργασίες της πλατφόρμας. Στρατηγική της 
MANUFUTURE είναι ο επαναπατρισμός της βιομηχανίας 
στην Ευρώπη.
Οι στόχοι  της πλατφόρμας είναι:
Η ανταγωνιστικότητα στις κατασκευαστικές / μετα- •

ποιητικές βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων
Πρωτοπορία στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που  •
χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες 
Οικολογικά προϊόντα και βιομηχανικά  •
Πρωτοπορία σε προϊόντα / διαδικασίες καθώς και  •
στις πολιτιστικές, ηθικές και κοινωνικές αξίας.   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το θεσμό 

των Πλατφόρμων με στόχο την προώθηση αποτελεσμα-
τικών συνεργασιών και συνεταιρισμών καθώς αποτε-
λούν κλειδί στην επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων 
προκλήσεων.  Οι πανευρωπαϊκές πλατφόρμες έχουν 
αντίστοιχες εθνικές τοπικές  πλατφόρμες για την καλύτε-
ρη οργάνωση τους και να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
τοπικές συνθήκες.
Η κυπριακή βιομηχανία οργανωμένη στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για τις μελλοντικές 
βιομηχανικές  τεχνολογίες MANUFUTURE θα έχει συγκροτη-
μένη και τεκμηριωμένη άποψη.

Συμμετοχή στην πλατφόρμα για 
μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνολογίες 

Πρόεδρος του Ελληνο-Αυστραλέζικου 
Επιμελητηρίου  στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ελληνό-
Αυστραλέζικου Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Μαυράκης.
Σε μια ατμόσφαιρα αλληλοενημέρω-

σης ο κ. Μαυράκης συναντήθηκε με το  ∆ι-
ευθυντή του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτη 
Ηρακλέους με τον οποίο συζητήθηκαν θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος.
Έγινε ειδική αναφορά σε θέματα οικο-

νομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και 
Αυστραλίας και στις προοπτικές διεύρυν-
σης της. Στη συνάντηση επίσης συζητή-
θηκαν θέματα συνεργασίας με τα δύο 
Επιμελητήρια. Τον κ. Μαυράκη συνόδευε 
η συνεργάτης του στην Κύπρο κα. Ξένια 
Φωτίου, Νομική Σύμβουλος.

ΕΒΕ Λευκωσίας - CYTA  ενισχύουν τη συνεργασία τους
Αντιπροσωπεία της CYTA είχε συνά-

ντηση με το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 16 Μαΐου 
2012. Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χα-
ρακτήρα με σκοπό την καλύτερη γνωριμία 
στελεχών της CYTA με μέλη του ∆ιοικητι-
κού Συμβουλίου του  ΕΒΕ Λευκωσίας στα 
πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυ-
χθεί τα τελευταία χρόνια.
Από τη CYTA παρέστησαν ο κ. Μάρος 

Καρατζιάς, Ανώτερος ∆ιευθυντής Υπη-
ρεσίας Πελατών, ο κ. Μιχάλης Παπαδό-
πουλος, ∆ιευθυντής Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λευκωσίας 
και ο κ. Γιάγκος Γιαγκουλλή της Υπηρεσί-
ας Πελατών.
Από το ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετείχαν ο 

Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντι-
πρόεδρος Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Μουσι-
ούττας, ο Επίτ. Γραμματέας κ. Παναγιώτης 
Παπαφιλίππου το Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου, κ. Μάριος Λένας, ο ∆ιευθυ-

ντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους, ο ∆ιευθυ-
ντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας  Αντωνιάδης 
και η Ανώτερη Λειτουργός κα. Νιόβη Πα-
ρισινού.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρό-

ποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασί-
ας των δύο οργανισμών, η προώθηση του 

ψηφιακού χάρτη επικίνδυνων/εύφλεκτων 
υλικών για Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές 
στο οποίο είναι εταίροι οι δύο οργανισμοί, 
η προώθηση δικτύων/υποδομών, η υπο-
στήριξη της CYTA στην αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας του ΕΒΕ Λευκωσίας καθώς και 
άλλες εξελίξεις.
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Στις 24 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκω-
σίας σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Βιομηχάνων στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδα-
λίου – Πέρα Χωρίου Νήσου. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας Aphrostrom στη Βιομηχανική Ζώνη Πέρα Χωρίου-Νήσου και ήταν αφιερωμέ-
νη στη μνήμη του πυροσβέστη Βασίλη Κρόκου ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη φο-

νική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί.  Η μητέρα του εργάζεται για περισσότερα 
από 16 χρόνια στη βιομηχανία  Aphrostrom.  Με τις πρωτοβουλίες αυτές το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας προσδοκεί ότι θα προωθηθεί περαιτέρω αυτός ο ωραίος και ανθρωπιστικός θε-
σμούς και η αιμοδοσία στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές θα γίνεται σε οργανωμένη και 
συστηματική βάση.

Στήριξη της αιμοδοσίας από ΕΒΕ Λευκωσίας

Σύσκεψη για τα θέματα ασφάλειας/αστυνό-
μευσης στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου – Πέ-
ρα Χωρίου Νήσου συγκάλεσε στις 28 Μαΐου 
2012 το ΕΒΕ Λευκωσίας.  Η ραγδαία ανάπτυ-
ξη που παρατηρείται στις Βιομηχανικές Ζώνες 
Ιδαλίου και Πέρα Χωρίου-Νήσου αλλά και οι 
ανησυχητικές διαστάσεις που παίρνουν οι αυ-
ξανόμενες κλοπές αποτέλεσαν το αντικείμενο 
της σύσκεψης στην οποία και τροχιοδρομή-
θηκαν διάφορες ενέργειες και πρωτοβουλίες. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο ∆ήμαρχος Ιδαλί-
ου, εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Πέρα Χωρίου Νήσου, εκπρόσωπος του Γρα-
φείου Πρόληψης Εγκλημάτων του Αρχηγείου 
Αστυνομίας, ο Σταθμάρχης του Αστυνομικού 
Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου, ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο 
αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσί-
ας, τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής και ο ∆ιευ-
θυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Πρωτοβουλίες ΕΒΕ Λευκωσίας για Ασφάλεια Βιομηχανικών Ζωνών

Η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχα-
νική πολιτική 2010 παρουσίαζε μια 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της 
Ευρώπης 2020. Το 2012, η αναθεώρη-
ση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική 
πολιτική θα εγκριθεί από την Επιτροπή 
τον Σεπτέμβριο του 2012. Η νέα ανα-
κοίνωση θα επικεντρωθεί σε έναν περι-
ορισμένο αριθμό νέων πρωτοβουλιών, 
με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρό-
θεσμα, καθώς και σε δράσεις που στο-
χεύουν στη διόρθωση ή την εξάλειψη 
των προβλημάτων που μπορεί να έχουν 
εντοπιστεί κατά την εφαρμογή της στρα-
τηγική για τη βιομηχανική πολιτική. 
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο 

θα βοηθήσουν την Επιτροπή να εντο-
πίσει τις πολιτικές προτεραιότητες και να 
αναπτύξει κατάλληλες λύσης πολιτικής.
Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοι-

κτή ως τις 7 Αυγούστου 2012.

Ομάδα-στόχος: η διαβούλευση είναι 
ανοικτή σε όλους τους πολίτες και ορ-
γανισμούς. Αναζητούνται απόψεις ιδίως 
από οργανισμούς από το χώρο των επι-
χειρήσεων και της βιομηχανίας (π.χ. ορ-
γανισμοί εργοδοτών, συνδικαλιστικοί 
οργανισμοί, οργανώσεις καταναλωτών), 
καθώς και περιφερειακές αρχές από τα 
κράτη μέλη.
Πώς να υποβάλετε 
τις παρατηρήσεις σας 
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο 

στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/

forms/dispatch?form=IndustrialPolicy
Στη διαβούλευση μπορούν να συμ-

μετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι ορ-
γανισμοί. Όλες οι απαντήσεις θα 
δημοσιευτούν στο ∆ιαδίκτυο. Προτού 
απαντήσετε, διαβάστε τη δήλωση περί 
απορρήτου (specific privacy statement) 
ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς 
θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δε-
δομένα και οι απόψεις σας. 
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα ήθελαν 

να δημοσιευτεί το όνομά τους στον ιστό-
τοπο θα πρέπει να καταχωρήσουν την 
επωνυμία της επιχείρησή τους στο «Μη-

τρώο ∆ιαφάνειας για οργανώσεις και 
αυτοαπασχολούμενα άτομα» που συμ-
μετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμο-
γή των πολιτικών της ΕΕ. Με τον τρόπο 
αυτόν, οι απαντήσεις σας θα θεωρηθεί 
ότι εκπροσωπούν τις απόψεις του οργα-
νισμού σας. 
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα 

ήθελαν να δημοσιευτεί το όνομά τους 
στον ιστότοπο θα πρέπει να το δηλώ-
σουν ρητά και σαφώς στην απάντησή 
τους. Στην περίπτωση αυτή, η απάντησή 
τους θα δημοσιευτεί ανώνυμα και οποι-
αδήποτε άμεση αναφορά στα στοιχεία 
της ταυτότητάς τους θα διαγραφεί από 
το έγγραφο.
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
industrial-competitiveness/industrial-
policy/consultations/index_en.htm 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στή-
ριξης Κύπρου, ΚΕΒΕ, 
Τηλ. 0035722889748/49/52, Fax: 
0035722661044,
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 
1066, Λευκωσία - Κύπρος

Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

∆ιαβούλευση για την ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική 2012
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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

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Λεμεσού και το Συμβού-
λιο για την Προώθηση Επενδύσεων 
του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας 
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους 
και την έναρξη της λειτουργίας του 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού Επι-
χειρηματική Ζώνη Κίνας –Ευρώπης.
Το εγχείρημα αυτό έχει σαν στόχο 

την ενδυνάμωση των επαφών μετα-
ξύ επιχειρηματιών Κύπρου και Κίνας, 
με απώτερο σκοπό την προσέλκυ-
ση στη χώρα μας σημαντικών Κινε-
ζικών εταιρειών. Επίσης στόχευση 
των επαφών αυτών είναι να καταστεί 
η Λεμεσός και γενικότερα η Κύπρος 
βάση για τις εταιρείες από την Κίνα 
και πλατφόρμα για επενδύσεις σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και 
στη Μέση Ανατολή και Αφρική, κα-
θώς το επιτρέπει όχι μόνο η ελκυστι-
κή γεωγραφική θέση της Κύπρου, 
αλλά και η πληθώρα πλεονεκτημά-
των της χώρας μας. 
Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία 

αυτή, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού 
κ. Φιλόκυπρος Ανδρέου, τόνισε ότι 
το Επιμελητήριο ως ο κατ’ εξοχήν 
επιχειρηματικός οργανισμός της πό-
λης και επαρχίας Λεμεσού, θα συμ-
βάλει με όλες του τις δυνάμεις στην 
επιτυχία της όλης προσπάθειας, κα-
θώς ανέκαθεν υπήρξε πρωτοστάτης 
στην προσέλκυση ξένων εταιρειών 
στη Λεμεσό και δεν είναι τυχαίο που 

η Λεμεσός αποτελεί την πρώτη επι-
λογή τέτοιων επιχειρήσεων.
Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρέου επι-

σήμανε τις τεράστιες οικονομικές 
δυνατότητες της Κίνας όπως και τα ση-
μαντικά οφέλη που αναμένονται από 
το εγχείρημα αυτό, το οποίο αποτελεί 
μόνο ένα πρώτο βήμα σε ένα νέο και 
ιδιαίτερα ελπιδοφόρο κεφάλαιο των 
διμερών οικονομικών σχέσεων. 

Στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης 
τους στη Λεμεσό, ανώτερα στελέχη 
του Συμβουλίου για την Προώθηση 
Επενδύσεων του Υπουργείου Εμπο-
ρίου της Κίνας, είχαν συνάντηση με 
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΛ, 
ενώ η συνεργασία των δύο πλευ-
ρών ανακοινώθηκε σε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη που φιλοξένησαν τα 
γραφεία του Επιμελητηρίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρος Αν-
δρέου είχε στις 14 Μαΐου, συνάντηση με τον 
Πρόεδρο και το Γενικό ∆ιευθυντή του Κυ-
πριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), 
κυρίους Eugen Adami και Θωμά Καζάκο.
Η συνάντηση, που διευθετήθηκε με πρω-

τοβουλία του ΕΒΕΛ πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του ΚΝΕ και σκοπό είχε την ανταλ-
λαγή απόψεων και το συντονισμό ενεργει-
ών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθη-

καν, ήταν oι νέες χρεώσεις της Αρχής Λιμέ-
νων Κύπρου (ΑΛΚ), στις οποίες αντιτίθενται 
έντονα και οι δύο οργανισμοί, το αυξανό-

μενο Κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον, το 
οποίο επεκτείνεται και στον τομέα της ναυτι-
λίας, η δημιουργία Ναυτικής Σχολής στη Λε-
μεσό, καθώς και το πάγιο έτοιμα του ΚΝΕ, το 
οποίο στηρίζει σθεναρά το ΕΒΕΛ, για ανα-
βάθμιση της Κυπριακής κρατικής ναυτιλι-
ακής αρχής, με τη δημιουργία τουλάχιστο 
θέσης υφυπουργού αρμόδιου για θέματα 
ναυτιλίας.
Οι κύριοι Ανδρέου και Adami συμφώ-

νησαν επίσης στην καθιέρωση τακτικών 
ανά δίμηνο συναντήσεων για ανασκό-
πηση όλων των θεμάτων κοινού ενδια-
φέροντος. 

Συνάντηση Προέδρων ΕΒΕ Λεμεσού και  
Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Eπιχειρηματική 
ζώνη Κίνας-
Ευρώπης, 
με έδρα 
τη Λεμεσό
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Φυσικό Αέριο: Προοπτικές συνεργασίας Ινδίας – Κύπρου
Εκδήλωση σε συνεργασία με την 

Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην 
Κύπρο και θέμα «Cyprus’ Energy 
Sector: Opportunities for Indo-Cyprus 
Collaboration», διοργάνωσε και φι-
λοξένησε πρόσφατα το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμε-
σού. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, 
που συνέπεσε χρονικά με το 2ο γύρο 
αδειοδοτήσεων για δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης υδρογοναν-
θράκων στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου ήταν ο 
Ινδός Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο 
κ. Ashok Kumar, ενώ πραγματοποιή-
θηκε επίσης παρουσίαση από τον κ. 
Rabi Gayen εκπρόσωπο της εταιρίας 
GAIL (India) Ltd που δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της ενέργειας και ειδι-
κότερα του φυσικού αερίου. 
Σε εισαγωγικό χαιρετισμό του ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρος 
Ανδρέου, αφού εξήρε την πολύ κα-
λή συνεργασία του Επιμελητηρίου με 
την Ινδική Ύπατη Αρμοστεία, αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στο επίκαιρο θέμα 
των υδρογονανθράκων επισημαίνο-
ντας πως τα ενθαρρυντικά νέα από 
την ανακάλυψη σημαντικών κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ αποτελούν λόγο βάσιμης 
ελπίδας για το μέλλον της οικονομίας 
του τόπου που εξακολουθεί να βρί-

σκεται εν το μέσω σοβαρότατης κρί-
σης.
Ο κ. Ανδρέου ανέφερε πως η ενέρ-

γεια αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο 
λίθο της οικονομικής ανάπτυξης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και με αυτό ως δε-
δομένο είναι φυσιολογικό το ενδιαφέ-
ρον που παρατηρείται διεθνώς κάθε 
φορά που πραγματοποιούνται σημα-
ντικές νέες ανακαλύψεις υδρογοναν-
θράκων, όπως συμβαίνει και τώρα με 
την περίπτωση της Κύπρου. 

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Ινδία, 
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ παρατήρησε 
πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύ-
τερες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
οικονομίες του πλανήτη που διαθέτει 
ταυτόχρονα πλούσια τεχνογνωσία σε 
θέματα υδρογονανθράκων, από την 
οποία μπορεί να προκύψουν αμοι-
βαία επωφελείς συνέργειες.
Στην ομιλία του ο Ινδός Ύπατος Αρ-

μοστής, αφού ευχαρίστησε το ΕΒΕ Λε-
μεσού για την φιλοξενία, τη δεύτερη 
μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, 
έκαμε σύντομη αναφορά στα οικονο-
μικά επιτεύγματα της Κύπρου των τε-
λευταίων δεκαετιών και εξέφρασε την 
ετοιμότητα της χώρας του για συνερ-
γασία με την Κύπρο σε διάφορα θέ-
ματα που σχετίζονται με το φυσικό 
αέριο. Τόνισε δε, ότι η Ινδία διαθέ-
τει επιστημονικές γνώσεις και εμπει-
ρίες στα θέματα του φυσικού αερίου 
και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Πρόσθε-
σε επίσης πως οι δύο Ινδικές Κρατικές 
Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη 
βιομηχανία των υδρογονανθράκων 
και του πετρελαίου ήδη παρέχουν τε-
χνικές και άλλες υπηρεσίες σε διάφο-
ρες χώρες όπως στη Ρωσία, Νιγηρία, 
Βενεζουέλα, Ιράν, Ιράκ, Βραζιλία κ.ά. 

Μπορεί επιπλέον, σημείωσε ο Ινδός 
διπλωμάτης, να υπάρξει συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης ανθρώπι-
νου δυναμικού. 
Από πλευράς του, ο κ. Rabi Gayen, 

εκπρόσωπος της εταιρίας GAIL (India) 
Ltd, παρουσίασε διάφορα στατιστικά 
δεδομένα που αφορούν την Ινδική 
οικονομία και την ευρύτερη δραστη-
ριότητα της χώρας στον ενεργειακό 
τομέα. Ανέφερε ότι η Ινδία βρίσκεται 
σήμερα στην 5η θέση στην παγκό-
σμια κατάταξη σε ότι αφορά την κα-
τανάλωση ενέργειας και οι ανάγκες 
στο συγκεκριμένο τομέα αναμένε-
ται να πολλαπλασιαστούν τα επόμε-
να χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου κα-
τά το 2011 ξεπέρασαν τα $100διςε-
νώ, στο σύνολο του κύκλου εργασιών 
της η εν λόγω βιομηχανία καταλαμβά-
νει το 10% του Ακαθάριστου Εγχώρι-
ου Προϊόντος της Ινδίας. Ο κ. Gayen 
επισήμανε ότι στην Ινδία βρίσκονται 
τώρα υπό εξέλιξη πολλά και μεγάλα 
έργα υποδομής για την έλευση και δι-
ανομή φυσικού αερίου, γεγονός που 
καταδεικνύει την επένδυση της χώρας 
στον κλάδο αυτό και δημιουργεί ευ-
καιρίες και προοπτικές συνεργασίας 
με την Κύπρο. 

Το ΕΒΕ Λεμεσού ζητεί άμεση αναστολή
 του νέου νόμου για τον ΦΠΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λεμεσού, εκφράζει την έντονη δυ-
σφορία του για το γεγονός ότι παρά τα 
πολλά διαβήματα που έχουν γίνει, εξακο-
λουθεί να βρίσκεται σε ισχύ ο τροποποι-
ητικός περί ΦΠΑ νόμος της 9ης Μαρτίου, 
2012 δυνάμει του οποίου εργολάβοι και 

υπεργολάβοι, οφείλουν να καταβάλλουν 
ΦΠΑ το οποίο δεν εισπράττουν από τους 
πελάτες τους. 
Το ΕΒΕ Λεμεσού γίνεται καθημερινώς 

παραλήπτης πολλών παραπόνων από επι-
χειρήσεις της πόλης και επαρχίας μας στις 
οποίες ο νόμος της 9ης Μαρτίου, έχει προ-

καλέσει τεράστια προβλήματα, ως εάν οι 
σοβαρές δυσκολίες που ήδη αντιμετώπι-
ζαν συνεπεία της οικονομικής κρίσης, να 
μην ήταν ήδη αρκετές. 
Το Επιμελητήριο απευθύνει κατεπεί-

γουσα έκκληση σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους και ιδιαίτερα στους νομοθέτες 

και στην Υπηρεσία ΦΠΑ, για άμεση ανα-
στολή και επανεξέταση του όλου θέματος 
το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα οδη-
γήσει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε κα-
τάρρευση, με ολέθριες συνέπειες όχι μόνο 
για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους 
εργαζόμενους τους. 
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 Andrea Chambers, 2oς όροφος Γραφείο 201,
 P.O.Box. 53124, 3300  Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ. 25370165, 25370167 Φαξ: 25370291
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μικρά

Ο περί αλιείας 
(τροποποιητικός) 
νόμος και
κανονισμός
του 2012
Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού 
της νομοθεσίας ούτως ώστε 
αυτή να συνάδει με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής του Τμήματος Αλιείας 
και Θαλάσσιων Ερευνών, για 
την αποτροπή και πάταξη 
της παράνομης και λαθραίας 
αλιείας, ετοιμάστηκε σχετικό 
τροποποιητικό προσχέδιο των 
περι αλιείας κανονισμών.
Οι εν λόγω κανονισμοί 
επικεντρώνονται κυρίως 
στην καταστολή της 
παράνομης αλιείας με τη 
χρήση ψαροντούφεκου σε 
συνδυασμό με φωτεινές πηγές 
ή/και με καταδυτικές συσκευές 
παροχής πεπιεσμένου αέρα.
Στο προσχέδιο αυτό 
γίνεται επίσης προσπάθεια 
διασαφήνισης κάποιων 
ανακριβειών της 
εθνικής νομοθεσίας και 
εκσυγχρονισμού της, με βάση 
της κοινοτική νομοθεσία.
Ο ‘’Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών 
Αλιείας’’ ο οποίος έχει την έδρα 
του στο ΕΒΕΑ, μελέτησε τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις 
και κατέθεσε τις απόψεις και 
εισηγήσεις στο Τμήμα Αλιείας.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 
σε συνεδρία της στις 10.5.2012 
εξέτασε τους τροποποιητικούς 
κανονισμούς και άκουσε τις 
απόψεις και παρατηρήσεις των 
εμπλεκομένων φορέων.
Ο Σύνδεσμος Εμπόρων 
Ειδών Αλιείας παρευρέθη στη 
συνεδρίαση της Επιτροπής 
όπου εξέφρασε τις απόψεις του 
και κατέθεσε εμπεριστατωμένο 
υπόμνημα.

Εφαρμογή συστήματος λιμενικής 
κοινότητας από την Αρχή Λιμένων

‘Eπεσαν οι υπογραφές για την μαρίνα Αγίας Νάπας
Στη διάρκεια σύντομης τελετής που 

πραγματοποιήθηκε στις 27.04.2012. στο 
Υπουργείο Οικονομικών, υπογράφηκε με-
τά από μακρόχρονη διαβούλευση, η συμ-
φωνία για την κατασκευή της μαρίνας 
Αγίας Νάπας.
Τη σύμβαση μίσθωσης της μαρίνας 

υπόγραψαν εκ μέρους της Κυβέρνησης 
ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης και εκ μέ-
ρους της κοινοπραξίας ο Γεράσιμος Κα-
ραμοντάνης.Σε σύντομο χαιρετισμό του 
ο Υπουργός ανέφερε ότι η υπογραφή των 
συμβολαίων μας φέρνει πιο κοντά στην 
υλοποίηση του Στρατηγικού στόχου για 
ανάπτυξη μαρίνων και τον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος.

‘’Η σημερινή ημέρα, πρόσθεσε, αποτε-
λεί σημαντικό ορόσημο για την κατασκευή 
και της δεύτερης μαρίνας στην Κύπρο για 
ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού.
Μετά από μια δύσκολη προσπάθεια 

ολοκληρώνεται μια μακρόχρονη και δύ-
σκολη προσπάθεια που ξεκίνησε με την 
προκήρυξη των προσφορών το 2002.  Η 
μαρίνα θα αποτελεί μοναδικό στολίδι και 
σημείο αναφοράς για την Αγία Νάπα και 
ολόκληρη την Κύπρο.  Θα προσφέρει τη 
δυνατότητα ελλειμενισμού 600 σκαφών 
αναψυχής, θα συμβάλει στην προσέλ-
κυση τουριστών με αυξημένη κατανα-
λωτική δαπάνη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Στα πλαίσια αυτής της 
Στρατηγικής η Κυβέρνηση προχωρεί στη 
δημιουργία μαρίνας στον Πρωταρά και 
σε άλλες περιοχές.’’
Τελειώνοντας ο κ. Συλικιώτης εξέφρα-

σε τις ευχαριστίες τους προς τη Γενική 
∆ιευθύντρια του Υπουργείου, Ζέτα Αιμι-
λιανίδου, τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνας, τα 
μέλη της Κοινοπραξίας, το ΕΒΕ Αμμοχώ-
στου, το ∆ήμαρχο Αγίας Νάπας και όλους 
όσους συνέδραμαν στην επίτευξη αυτού 
του στόχου. Εκ μέρους του Στρατηγικού 
Επενδυτή του έργου, της εταιρείας ‘’Μ.Μ. 
Μakronisos Marina Ltd’’ ο Γεράσιμος Κα-
ραμοντάνης ανέφερε ότι η μαρίνα θα 
αποτελεί έναν ανεπανάληπτο θησαυρό, 
έναν πόλο έλξης, όχι μόνο για την Ελεύ-
θερη Επαρχία της Αμμοχώστου, αλλά για 
ολόκληρη την Κύπρο.
Αναφερόμενος στη σημασία των μαρί-

νων στον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος μιας χώρας, ο κ. Καραμοντάνης 
επικαλέστηκε μελέτη της Ισπανικής Ένω-
σης Τουριστικών Λιμένων που πραγματο-
ποιήθηκε το 2010, σύμφωνα με την οποία 
κάθε τουρίστας που ξοδεύει €100 σε μία 
μαρίνα, ξοδεύει άλλα €450 στην τοπική οι-

κονομία».  Για παράδειγμα, εάν ένας απλός 
τουρίστας ξοδεύει €59,50 την ημέρα στις 
Βαλεαρίδες νήσους, ένας “yachting” του-
ρίστας ξοδεύει €111,50 την ημέρα».  Εξη-
γεί ακόμη ότι με την ανάπτυξη μαρίνων 
κάθε €1 άμεσων ξένων επενδύσεων δη-
μιουργεί €1,5 άμεσης οικονομικής δρα-
στηριότητας στη μαρίνα και €6,84 έμμεση 
οικονομική δραστηριότητα στην τοπική 
οικονομία.
Ο κ. Καραμοντάνης επισήμανε ακόμη 

ότι  «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που περνούμε όλοι, παγκόσμια και τοπικά, 
επιβάλλεται να επενδύουμε σε τομείς που 
θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυ-
ξη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις ερ-
γασίας. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, η 
Κύπρος θα πρέπει να εντοπίσει τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και να τα 
αξιοποιήσει ως μοχλούς οικονομικής ανά-
πτυξης».
Πιστεύουμε, κατέληξε, ότι η δημιουργία 

μαρίνων κινείται προς αυτήν την κατεύ-
θυνση και συμβάλλει στο επόμενο βήμα 

του κυπριακού τουρισμού και της κυπρια-
κής οικονομίας.
Η Σύμβαση Μίσθωσης της μαρίνας Αγί-

ας Νάπας αφορά την έναρξη εργασιών για 
την κατασκευή της δεύτερης μαρίνας στην 
Κύπρο με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδό-
τησης. Η μαρίνα θα παρέχει τη δυνατότητα 
ελλιμενισμού 600 σκαφών αναψυχής και 
θα περιλαμβάνει επιχώσεις εντός του θα-
λάσσιου χώρου. Επίσης, το κοινό θα μπο-
ρεί να περιδιαβάζει ελεύθερα στη μαρίνα 
και να χρησιμοποιεί τον παραλιακό πεζό-
δρομο. Η μαρίνα θα δημιουργηθεί στη 
βάση σύγχρονου σχεδιασμού και λειτουρ-
γικής αρχιτεκτονικής. Το κόστος του έρ-
γου, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή 
Λούμα μεταξύ Αγίας Νάπας και Αγίας Θέ-
κλας, ανέρχεται περίπου στα €220 εκατ. 
Την Κοινοπραξία αποτελούν οι εταιρείες 
Αδελφοί Καραμοντάνη, Atlas Pantou, C & 
A Toumazis και Fama Marinα.  Eφόσον όλα 
εξελιχθούν ομαλά, τα πρώτα κατασκευα-
στικά έργα αναμένεται να αρχίσουν τους 
πρώτους μήνες του 2013.

Στα πλαίσια εφαρμογής Συστήματος Λιμενικής Κοινότητας 
(ΣΛΚ) από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με τους βασικούς εταίρους και χρήστες των λι-
μανιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Τελωνειακοί 
Πράκτορες και ∆ιαμεταφορείς.
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ανταλλαγή απόψεων 

πάνω στις υφιστάμενες διαδικασίες και τα έγγραφα που χρη-
σιμοποιούνται, η αξιολόγηση του πλαισίου ανταλλαγής πλη-
ροφόρησης, ο εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτίωσης, 
τα θέματα πρόσβασης και ασφάλειας των πληροφοριών που 

θα διακινούνται μέσα από το νέο σύστημα και ο προσδιορι-
σμός των δεδομένων / πληροφοριών τα οποία θα χρησιμο-
ποιηθούν μελλοντικά για να ενημερώσουν τους υποψήφιους 
προμηθευτές για το νέο σύστημα.
Τελικός στόχος της μελέτης αυτής που έχει ανατεθεί στην 

KPMG Limited, είναι η αναβάθμιση του συστήματος  πληρο-
φόρησης, βάσει διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών 
και η βελτίωση της λειτουργικότητας – παραγωγικότητας της 
Αρχής Λιμένων προς όφελος του εμπορίου και της οικονομί-
ας στο σύνολο της.
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Παγκόσμιο Συνέδριο IFCBA στην Αθήνα
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Τε-

λωνειακών Πρακτόρων Κύπρου, συμ-
μετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο της 
IFCBA (International Federation of 
Customs Brokers Association) που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μετα-
ξύ 9-11 Μαϊου 2012.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου που είχε 

σαν θέμα ‘’Το μέλλον της Τελωνειακής 
Συμμόρφωσης – Επιχειρηματικά Μο-
ντέλα και Στρατηγικές’’ κατατέθηκαν 
απόψεις και εισηγήσεις από διακε-

κριμένους ομιλητές σχετικά με το ρόλο 
του παγκόσμιου οργανισμού τελωνεί-
ων και των εθνικών τελωνείων σε οικο-
νομικά  δύσκολους καιρούς, η χρήση 
της τεχνολογίας για αυξημένη αποτε-

λεσματικότητα, η διαχείριση κινδύνων 
από τους εκτελωνιστές και στρατηγι-

κές τιμολόγησης.  Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στις διεργασίες του παγκόσμι-

ου οργανισμού τελωνείων στον τομέα 
της ασφάλειας στη διακίνηση του διε-
θνούς εμπορίου, μέσω των τελωνεια-
κών ελέγχων καθώς και την προστασία 
του πολίτη και του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Γε-
νική Συνέλευση της ΙFCBA, εξέλεξε τον 
κ. Γιώργο Ζωγράφο στην προεδρία της 
ομοσπονδίας για την επόμενη περίο-
δο. Τον Σύνδεσμο Τελωνειακών Πρα-
κτόρων Κύπρου εκπροσώπησαν οι 
κύριοι Παντελής Χριστοδούλου (Πρό-
εδρος), Ανδρέας Μελετίου (Αντιπρόε-
δρος), ∆ημήτρης Παναγιώτου (Προηγ. 
Πρόεδρος), Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας 
(Γραμματέας) και Νίκος Τσαγγάρης 
(Μέλος ∆.Σ.).

Αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώ-
στου συναντήθηκε πρόσφατα με το ∆ήμαρχο Αμμοχώ-
στου, Αλέξη Γαλανό, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις 
για το ζήτημα της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου.
Ο κ. Γαλανός ενημέρωσε το ΕΒΕΑ για την εκστρατεία 

που ανέλαβε το ∆ημοτικό Συμβούλιο, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό για διαφώτιση και προβολή του 
ζητήματος της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου.
Ο κ. Γαλανός τόνισε ότι οι ενέργειες του ∆ημοτικού 

Συμβουλίου εστιάζονται στην επιστροφή της πόλης 
στους νόμιμους κατοίκους της όπως προβλέπεται από 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τη συμφω-
νία Κυπριανού –Ντεκτάς του 1979 καθώς και τα σχετικά 
με την Αμμόχωστο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.
Αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον 

τουρκικό τόπο για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής 
της πόλης υπό Τ/Κ διοίκηση ο ∆ήμαρχος Αμμοχώστου 
ανέφερε ότι αυτά αντιμετωπίζονται με την επιβαλλόμενη 
προσοχή και τόνισε ότι τα σχετικά ψηφίσματα προνοούν 
μεταβίβαση της περιοχής στα Ην. Εθνη και απόδοση των 
περιουσιών της στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιώργος Μιχαηλίδης ευχα-

ρίστησε τον κ. Γαλανό για την ενημέρωση και εξέφρα-
σε της ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου για όσα 
ακούονται και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της Αμμοχώστου η οποία βρίσκεται κάτω 
από τον έλεγχο των τουρκικών στρατευμάτων.  
Ο κ. Μιχαηλίδης πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει ενημέ-

ρωση όλων των φορέων και οργανώσεων της πόλης για 
να αντιμετωπίσουν τυχόν εξελίξεις βάσει προμελετημέ-
νων σεναρίων και να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των 
κατοίκων από τα στρατεύματα κατοχής.  Επιτέλους ο κό-

σμος της Αμμοχώστου πρέπει να αντιδράσει δυναμικά 
και να διεκδικήσει την επιστροφή σε συνθήκες νομιμό-
τητας, ειρήνης και ασφάλειας, επισήμανε ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με ∆ήμαρχο Αμμοχώστου

Συμμετοχή 
ΕΒΕΑ στη 
Διεθνή  
Εκθεση 
Κύπρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, 
συμμετείχε για πρώτη φορά, με δικό του περίπτερο, 
στη ∆ιεθνή Εκθεση Κύπρου που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 18-27 Μαϊου 2012. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στο 
ΕΒΕΑ να προβάλει της υπηρεσίες που προσφέρει στον 
επιχειρηματικό κόσμο καθώς και της πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει για την προώθηση της περιφερειακής 
ανάπτυξης.
Στον ίδιο χώρο συμμετείχαν με δικά τους περίπτερα οι 
εταιρείες – μέλη του ΕΒΕΑ ‘’Φάνος Επιφανίου Λτδ’’ (υλικά 
οικοδομής), ‘’Μορφομηχανική Λτδ’’ (πρέσες αλουμινίου), 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ – ΑΜΑ Χαραλάμπους (γεωργικά 
μηχανήματα) και Ν.Χ. Πλαστικά Λτδ (είδη άρδευσης και 
άλλος εξοπλισμός). Εκτός από το πληροφοριακό υλικό 
στο περίπτερο του ΕΒΕΑ τοποθετήθηκαν φωτογραφίες και 
σχέδια από τέσσερα μεγάλα έργα υποδομής που προωθεί 
το ΕΒΕΑ στην Επαρχία Αμμοχώστου, και περιλαμβάνει 
τη μαρίνα της Αγίας Νάπας, την ανάπλαση του ποταμού 
Λιοπετρίου, και το πολυδύναμο κέντρο και το καζίνο.
Αναρτήθηκαν επίσης μια σειρά από φωτογραφίες από 
την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Το περίπτερο του ΕΒΕΑ 
στην έκθεση επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Λέσβου, Θράσος Καλογρίδης. 
(βλέπε φωτογραφία).  Το ΕΒΕΑ έχει αδελφοποιηθεί 
με το Επιμελητήριο Λέσβου το 1998 και έκτοτε έχουν 
διοργανωθεί εμπορικές αποστολές για την  προώθηση 
του Εμπορίου, της ναυτιλίας και του πολιτισμού.  Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο Λέσβου 
συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην ∆ιεθνή Κρατική 
Εκθεση Κύπρου.
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Σύσκεψη Βιομηχάνων Βιομηχανικής 
Περιοχής Λάρνακας – Αραδίππου

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 

Βιομηχάνων της Βιομηχανικής 

Περιοχής Λάρνακας Αραδίππου 

υπό την Προεδρία του κ. Όθωνα 

Θεοδούλου Προέδρου του 

ΕΒΕ Λάρνακας, με σκοπό την 

εξέταση προβλημάτων όσο και 

αιτημάτων των επιχειρηματιών 

της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

εξετάστηκε το θέμα της 

καθαριότητας, της σήμανσης 

σημείων της Βιομηχανικής , της 

τοπιοτέχνησης κ.α.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα 

της έλλειψης κινήτρων για τη 

βιομηχανία, όπως και θέματα 

που αφορούν τις εξαγωγές και 

την εμπορία  βιομηχανικών 

προϊόντων. 

Η νέα επιτροπή της Βιομηχανικής 

Λάρνακας – Αραδίππου θα 

αποτελείται από τους κ.κ. Φουλή 

∆ημητρίου, Κίκη Γεωργίου, Νίκο 

Ζυμαρά, Ευγένιο Νικολάου 

και Κυριάκο Μπύρο.  Η νέα 

Επιτροπή όρισε ως νέο Πρόεδρο 

της τον κ. Κυριάκο Μπύρο. 

Η Πρέσβειρα της Ολλανδίας στα γραφεία 
του Επιμελητηρίου Λάρνακας

Η Πρέσβειρα της Ολλανδίας Βrechje Schwachofer επι-
σκέφθηκε τα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας όπου είχε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακας Όθωνα 
Θεοδούλου .  Η κ. Schwachofer επέδειξε ενδιαφέρον για τα 
αναπτυξιακά έργα της Λάρνακας τόσο του ιδιωτικού τομέα 
όσο και τα Κρατικά, ενώ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Λάρνακας για την προοπτική των δια-
φόρων τομέων της οικονομίας στη Λάρνακα.  Η συνάντη-
ση ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και θα αποτελέσει απαρχή 
καλύτερης και αποδοτικότερης συνεργασίας. 

Ομάδα Ελλαδιτών επιχειρηματιών στα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας
Ομάδα επιχειρηματιών και μελετητών 

κυρίως από την Κρήτη, οι οποίοι βρίσκο-
νται στην Κύπρο, επισκέφθηκαν τα γρα-
φεία του Επιμελητηρίου Λάρνακας όπου 
είχαν συνάντηση με ενδιαφερόμενα μέλη 
του ΕΒΕΛ.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου 
τα οποία δεν μπόρεσαν να παραστούν πα-
ρατίθενται τα στοιχεία των μελών της απο-
στολής.  Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στη Γραμματεία του Επιμελητη-
ρίου (τηλ. 24823855).
Οι επιχειρηματίες είναι οι κάτω:

Παναγιώτης Μπασαρισάκης
2012 Σύμβουλος της Επιστημονικής Εται- •
ρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και 
Τραπεζικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
2011 Εξωτερικός Συνεργάτης του Εργαστη- •
ρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Δι-
οίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
2011 Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε προ- •
γράμματα μέσω ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
2010 Οικονομικός – Επιχειρηματικός Σύμ- •
βουλος και διευθύνων της εταιρείας ανα-
συγκρότησης επιχειρήσεων – ιδιωτών 
– www.anasigrotisis.gr
2010 Μέλος του Συνδέσμου Ανωτάτων Στε- •
λεχών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 
(IACAP GROUP), www.hcrma.gr
2010- 2009 Εμπορική Τράπεζα της Ελλά- •
δας

Υπεύθυνος ∆ιαρκούς Ελέγχου Περιφε-
ρειών Κρήτης, Πειραιώς και Νήσων  Αιγαί-
ου.

Πέτρος Τσουβαλάκης

Εταιρεία ειδικών κατασκευών και μελε-
τών με την επωνυμία art deco.  Μπορεί 
να αναλάβει οποιαδήποτε κατασκευή και 
μελέτη χώρων.  ∆ιαθέτει εμπειρία 25 χρό-
νων στον κλάδο.

Χαρά Ζαραβίνου 
Πρώην Τραπεζικός.  Ασχολείται με σε-

μινάρια για τον Τραπεζικό Τομέα και αλ-
λού.

Γιώργος Γερονημάκης
Εξειδικευμένος στη διαχείριση χώρων 

στάθμευσης.

∆ημήτριος Γλυμιδάκης
Έχει Βιοτεχνία αρτοποιίας – ζαχαρο-

πλαστικής – σφολιατοειδών – κατεψυγ-
μένων και ενδιαφέρεται να έρθει σε 
επαφή με εταιρείες οι οποίες ασχολού-
νται με την εισαγωγή αυτών.

Γεώργιος Πορτουλόγλου
Έχει εργοστάσιο στη ∆ράμα με είδη 

(μηχανήματα – σκεύη) ζαχαροπλαστι-
κής – αρτοποιίας και ενδιαφέρεται να 
έρθει σε επαφή με εταιρείες οι οποίες ει-
σάγουν αυτά τα προϊόντα.

Γεώργιος Ατσαλάκης
Είναι διδάσκων του Πολυτεχνεί-

ου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Πα-
ραγωγής και ∆ιοίκησης. Είναι στενός 

συνεργάτης σε εταιρείες χρηματοοικο-
νομικών.

Βασίλειος Αντωνακάκης
Λογιστικό Γραφείο με εμβέλεια σε 

όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.  Θα ήθελε να έρθει σε επαφή  με 
λογιστές και δικηγόρους  για συνεργα-
σία για  την δημιουργία εταιρειών στην 
Κύπρο για καλύτερο φορολογικό και 
επίπεδο ασφάλειας καθεστώς.

Ιωάννα Βουδούρη
Ασχολείται με τις μελέτες κοινοτικών 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.α) και έχει συ-
νεργασίες με το Πανεπιστήμιο της Κύ-
πρου για το INTERREG.
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Σεμινάριο ΦΠΑ στο ΕΒΕ Λάρνακας
Πραγματοποιήθηκε με 

ιδιαίτερη επιτυχία το 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

ενδιαφερομένων εταιρειών 

και επαγγελματιών αναφορικά 

με τη νέα Νομοθεσία του 

ΦΠΑ που αφορά απόδοση 

του ΦΠΑ από τον πελάτη για 

συναλλαγές που παρέχονται 

σε σχέση με οικοδομές ή έργα 

πολιτικής μηχανικής.

Εκ μέρους του ΦΠΑ 

εισηγήτρια ήταν η Έφορος 

ΦΠΑ Νάγια Συμεωνίδου και η 

Ανώτερη Λειτουργός Χάρις Χ” 

Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια του 

Σεμιναρίου υποβλήθηκε 

αριθμός ερωτήσεων από 

συμμετέχοντες και έγινε 

γόνιμος διάλογος ο οποίος 

συμβάλλει στην κατανόηση 

της νέας Νομοθεσίας και 

ουσιαστικά στην εφαρμογή 

της. Σύμφωνα με το 

άρθρο 11Β που τίθεται σε 

εφαρμογή από 9/3/2012 

όταν υποκείμενο στον Φόρο 

πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες 

ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά 

μέσα στα πλαίσια κατασκευής, 

μετατροπής, κατεδάφισης, 

επιδιόρθωσης ή συντήρησης 

οικοδομής ή οποιοδήποτε 

έργο πολιτικής μηχανικής σε 

άλλο υποκείμενο στον φόρο 

πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλει 

ΦΠΑ επί της παροχής των 

υπηρεσιών.

Στις διατάξεις του πιο πάνω 

άρθρου υπάγονται μόνο 

οι υπηρεσίες οικοδομών, 

εργοληπτών έργων, 

αρχιτεκτόνων, πολιτικών 

μηχανικών, επιμετρητών 

ποσοτήτων, οι υπηρεσίες 

των υδραυλικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών, 

ξυλουργών, 

ελαιοχρωματιστών, 

σιδεράδων καθώς και 

αυτών που σχετίζονται με τις 

εγκαταστάσεις αλουμινίων, 

επιχειρήσεις κατασκευής 

μεταλλικών σκελετών, 

ασφαλτοστρώσεων, 

μονώσεων και υπηρεσίες 

διαχωρισμών οικοπέδων.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες 

συμπεριλαμβάνουν και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται 

τόσο από εργολάβους όσο και 

από υπεργολάβους των πιο 

πάνω επαγγελμάτων.

Προστάτεψτε 
τα δάση 

ΤΑ ∆ΑΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Κατόπιν αιτήματος των Βου-

λευτών Λάρνακας πραγματοποι-

ήθηκε συνεδρία της Επιτροπής 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού της Βουλής για το θέμα 

της προτεινόμενης επένδυσης 

της Κινεζικών συμφερόντων εται-

ρείας Far Eastern Phoenix στις 

εγκαταστάσεις του παλαιού Αε-

ροδρομίου Λάρνακας.

Στη συνεδρία παρευρέθηκαν 

οι Βουλευτές Λάρνακας, όπως 

και άλλων πόλεων, εκπρόσωποι 

του Υπουργείου Εμπορίου, Εσω-

τερικών, Οικονομικών, Εργασίας, 

Συγκοινωνιών της Γενικής Εισαγ-

γελίας και άλλων εμπλεκομένων, 

Κυβερνητικών Υπηρεσιών.  Επί-

σης στη συνεδρία κλήθηκαν να 

εκφράσουν απόψεις για το θέμα 

ο ∆ήμαρχος Λάρνακας, το Επιμε-

λητήριο Λάρνακας, η προοδευτι-

κή κίνηση, η ΠΟΒΕΚ και άλλοι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρί-

ας, ο εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Συγκοινωνιών εκ μέρους 

και των άλλων εμπλεκομένων 

Υπουργείων Οδυσσέας Μιχαηλί-

δης ενημέρωσε την Επιτροπή για 

το θέμα της Κινέζικης επένδυσης.

Στη συζήτηση κατά την οποία 

τοποθετήθηκαν τόσο οι Βου-

λευτές Λάρνακας όσο και οι εκ-

πρόσωποι των Οργανώσεων 

επικράτησε η επιθυμία για στή-

ριξη της προσπάθειας πραγματο-

ποίησης της επένδυσης.

Ο ∆ιευθυντής του ΕΒΕΛ Γ. Ψα-

ράς ανέφερε εκ μέρους του Επι-

μελητηρίου την υποστήριξη 

του Οργανισμού στην επένδυ-

ση όπως και σε κάθε προσπά-

θεια ντόπια και ξένη προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

της οικονομικής προόδου.  Οι 

αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες θα 

πρέπει να διασφαλίσουν την τή-

ρηση των σχετικών Νομοθεσιών, 

οι οποίες αφορούν τα εργασια-

κά θέματα, την προστασία του λι-

ανικού εμπορίου και την τήρηση 

των σχετικών χρήσεων οι οποίες 

θα δοθούν στον επενδυτή.

Η Επιτροπή απεφάσισε όπως 

ανάλογα  με την πρόοδο της δια-

δικασίας για συνομολόγηση της 

συμφωνίας θα ενημερώνεται και 

η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής 

και δια μέσου αυτής οι ενδιαφε-

ρόμενες οργανώσεις και φορείς 

της Επιτροπής Εμπορίου.   Της 

Επιτροπής Εμπορίου προέδρευε 

ο Βουλευτής Λάρνακας Ζαχαρίας 

Ζαχαρίου.

Συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής για την προτεινόμενη επένδυση 
Κινέζικης εταιρείας στις εγκαταστάσεις του παλαιού Αεροδρομίου Λάρνακας
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μικρά

Φιλοξενία Ιταλών 
τουριστικών 
πρακτόρων
 στην Πάφο
Σε συνεργασία με τον ΚΟΤ και 
Ξενοδόχους της περιοχής,  η  
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Περιφέρειας 
Πάφου με σκοπό  τη  γνωριμία 
τουριστικών πρακτόρων με την 
επαρχία Πάφου,  φιλοξένησε 
πρόσφατα στην περιοχή,  ομά-
δα  25 και πλέον τουριστικούς 
πράκτορες από την Ιταλία στους 
οποίους παρείχε φιλοξενία και 
γεύματα. 
Επίσης,  ο φορέας  τουρισμού 
Πάφου οργάνωσε και διεκπε-
ραίωσε ειδική παρουσίαση με 
οπτικοακουστικά μέσα ενώ πα-
ράλληλα διανεμήθηκε και το δι-
αφημιστικό υλικό της Πάφου. 
Μέσα από την παρουσίαση και 
την προβολή του διαφημιστι-
κού φιλμ της Πάφου οι πρά-
κτορες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν εκτενώς για τις 
διάφορες δραστηριότητες, την 
φύση, την αθλητική υποδομή, 
σημεία ενδιαφέροντος, εκδηλώ-
σεις  κ. ά. Παράλληλα και με την  
συμμετοχή τους σε διάφορες  
εκδρομές που πρόσφερε ο ΚΟΤ,  
οι πράκτορες “γεύτηκαν” τι έχει 
να προσφέρει η Πάφος και η ευ-
ρύτερη περιοχή αφού είχαν την 
ευκαιρία νε μεταβούν σε διάφο-
ρες γωνιές της επαρχίας  και ση-
μεία ενδιαφέροντος. 
Η συγκεκριμένη ομάδα τουρι-
στικών πρακτόρων επισκέφτηκε 
την Πάφο για πρώτη φορά ενώ 
όλοι δήλωσαν κατενθουσιασμέ-
νοι με τον προορισμό και την  
φιλοξενία και διαβεβαίωσαν για 
την ενίσχυση των προσπαθειών 
προώθησης  της Πάφου ιδιαί-
τερα για  την καλοκαιρινή σε-
ζόν 2012.  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Πάφου συμμετέχει σε τέσσερις 
προτάσεις έργων που προβλέπουν στην 
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων της Επαρχίας της Πάφου 
και της αξιοποίησης των διαφόρων επι-
χειρηματικών / επενδυτικών ευκαιριών. 
Στα δύο από αυτά, το ΕΒΕΠ είναι ο Επι-
κεφαλής Εταίρος (Leader) των Έργων με 
προτάσεις που διαμορφώθηκαν από την 
Επιτροπή Σχεδιασμού, Κατάρτισης, Ευ-
ρωπαϊκών Θεμάτων και Μελετών του 
Ε.Β.Ε Πάφου σε συνεργασία με εξειδικευ-
μένα συμβουλευτικά γραφεία και στα άλ-
λα δύο συμμετέχει ως εταίρος (partner). 
Πιο αναλυτικά κατέθεσε προτάσεις ως  

Επικεφαλής Εταίρος (Leader) στα πιο κά-
τω Ευρωπαϊκά προγράμματα:

ENPI CBC Mediterranean Sea Basin  •
Programme 2007-2013  (MED), με 
θέμα τη «∆ημιουργία Μεσογειακού 
∆ικτύου για την ενίσχυση της βιωσι-
μότητας του παράκτιου Τουρισμού» 
με συμμετοχή της Αναπτυξιακής Εται-
ρείας Χαλκιδικής (Ελλάδα), του Τεχνι-
κού Πανεπιστημίου της Καρθαγένης 
– Μούρθια (Ισπανία), του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου του Κάλιαρι (Ιταλία), 
του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και της Ομο-
σπονδίας Αιγυπτιακών Επιμελητη-
ρίων – Επιμελητήριο Αλεξάνδρειας 
(Αίγυπτος). Ο προϋπολογισμός του 
Έργου ανέρχεται στο 1 εκ. ευρώ.
∆ιασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργα- •
σίας Ελλάδα –Κύπρος (Interegg), με 
θέμα την «Ενίσχυση της Επιχειρηματι-
κότητας Πάφου – Χίου», με συμμετο-
χή του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Χίου και του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με 
προϋπολογισμό έργου 1 εκ. ευρώ.

Επίσης συμμετέχει σε προτάσεις ως Εταί-
ρος (partner) στα πιο κάτω ∆ιασυνορια-
κά Προγράμματα Συνεργασίας Ελλάδας 
– Κύπρου (Interegg):

«Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρι- •
σμού Πάφου – Ρεθύμνου μέσω δρά-
σεων Θρησκευτικού, πολιτισμικού 
και γαστρονομικού τουρισμού με 
δημιουργία μικτών θεματικών πακέ-
των» με Επικεφαλής Εταίρο (Leader) 
την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Ρεθύμνου και εταίρους τον 
Σύνδεσμο Ξενοδόχων Ρεθύμνου και 
το ΕΒΕ Πάφου με προϋπολογισμό έρ-
γου 470,000.
«Στρατηγική Ανάπτυξης Εναλλακτι- •
κού Τουρισμού, Πληροφοριακού 
Συστήματος Υποστήριξης και Συστή-
ματος Συστάσεων Υπηρεσιών βασι-
σμένου στο διαδίκτυο» με Επικεφαλή 
Εταίρο (Leader) το Πολυτεχνείο Κρή-
της και Εταίρους το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανί-
ων και το ΕΒΕ Πάφου με προϋπολογι-
σμό έργου 585,000. 
Ο κ. Μάκης Τσιάτσιος, υπεύθυνος ∆η-

μοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων του ΕΒΕ Πάφου, ανέφερε ότι 
το Επιμελητήριο Πάφου θα συνεχίσει να 
σχεδιάζει και να συμμετέχει σε προτάσεις 
που μπορούν να προωθήσουν την Επι-
χειρηματικότητα, να εξασφαλίσουν την 
βιωσιμότητα των Παφίτικων Επιχειρήσε-
ων αλλά και να ενισχύσουν τον Επιχειρη-
ματικό κόσμο της Επαρχίας και την Πάφο 
γενικότερα, αξιοποιώντας τα διάφορα  δι-
αθέσιμα Κοινοτικά Προγράμματα. 

ΤΟ ΕΒΕ Πάφου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

Επίσκεψη στο Ε.Β.Ε Πάφου 
όπου είχε συνάντηση με το 
∆.Σ. του Επιμελητηρίου πραγ-
ματοποίησε στις 4 Μαΐου 
2012, ο Πρόεδρος του ∆ΗΚΟ, 
κ. Μάριος Καρογιάν, συνο-
δευόμενος από το ∆ήμαρχο 
Πάφου, τον Βουλευτή Πάφου 
και άλλους αξιωματούχους 
του ∆ΗΚΟ.   
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου κ. Γιώργος Λεπτός επι-
σήμανε στη συνάντηση ότι 
η κατάσταση που επικρατεί 
αυτή την στιγμή στην Πάφο 
θυμίζει την δεκαετία του 50, 
προσθέτοντας πως η ανεργία 
ολοένα και αυξάνεται, ενώ 
μεγάλος αριθμός νέων ανέρ-
γων εγκαταλείπουν την πό-
λη σε αναζήτηση εργασίας σε 
άλλες πόλεις, ακόμη και στο 
εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου, αναφέρθηκε επίσης 
στα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις της Επαρ-
χίας της Πάφου και ζήτησε 
από τον κ. Καρογιάν όπως υι-
οθετηθούν επιπρόσθετα μέ-
τρα ώστε να αντιμετωπιστεί 
άμεσα το πρόβλημα της ρευ-
στότητας των Τραπεζών, με 
στόχο την ανταγωνιστική δα-
νειοδότηση του Επιχειρηματι-
κού κόσμου. Ζητήθηκε επίσης 
την συμπερίληψη της Επαρχί-
ας στο γενικότερο σχεδιασμό 
του κράτους για τη διαχείριση 
φυσικού αερίου/ υδρογοναν-
θράκων, αλλά και την ανάγκη 
προώθησης των ΑΠΕ για μεί-

ωση του ενεργειακού κόστους 
καθώς και την προώθηση της 
αδειοδότησης και κατασκευ-
ής των μεγάλων εμπλουτιστι-
κών έργων ανάπτυξης του 
ιδιωτικού τομέα της Επαρχίας, 
τα οποία θα έχουν σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για 
το σύνολο της οικονομίας και 
κοινωνίας.  
Ειδική αναφορά έγινε για 

τα έργα υποδομής και ανά-
πτυξης της Επαρχίας της Πά-
φου που περιλαμβάνουν την 
προστασία, βελτίωση και τον 
εμπλουτισμό των παραλιών, 
ίδρυση Πανεπιστημιακών 
Σχολών στην Πάφο (Αρχαι-
ολογίας και Καλών Τεχνών), 
υλοποίηση του ∆ιαχειριστικού 
Σχεδίου Ακάμα,  κατασκευή 
Καζίνο και Μαρίνας, άμεση 

προώθηση των βασικών οδι-
κών έργων υποδομής που 
χρειάζεται η Επαρχία (δρόμος 
Αεροδρομίου – Μαρίνας, Πά-
φου – Πόλις Χρυσοχούς και 
∆υτικός Παρακαμπτήριος Πά-
φου), αναβάθμιση και εξωρα-
ϊσμό των Λιμανιών (Κ. Πάφου 
και Λατσιού) και μελέτη αξιο-
λόγησης για κατασκευή αγκυ-
ροβολίου στο λιμανάκι της Κ. 
Πάφου.     
Από την πλευρά του ο ∆ή-

μαρχος Πάφου κ. Σάββας 
Βέργας ανέφερε ότι πρέπει να 
επιταχυνθούν οι διαδικασί-
ες και να υλοποιηθούν άμεσα 
τα σημαντικά έργα υποδομής 
και ανάπτυξης που αφορούν 
την Επαρχία Πάφου, αρκετά 
από τα οποία χρονίζουν. 
Ο Πρόεδρος του ∆ΗΚΟ κ. 

Μάριος Κάρογιαν, ανέφε-
ρε ότι γνωρίζει πολύ καλά 
τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει αυτή τη στιγμή η Επαρ-
χία Πάφου με την οικονομική 
κρίση προσθέτοντας ότι θα 
στηρίξει την Πάφο όσο μπο-
ρεί και θα βοηθήσει στην 
προώθηση σημαντικών έρ-
γων υποδομής της Επαρχίας. 
Η Πάφος, πρόσθεσε, δικαιού-
ται και πρέπει να πάρει αυτά 
που της αναλογούν. Όπως εί-
πε πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα μοντέλο ανάπτυξης στο 
οποίο οι πολίτες να μπορούν 
να βασιστούν. Όσον αφο-
ρά το αίτημα της πόλης για 
Πανεπιστημιακές σχολές ο κ. 
Καρογιάν συμφώνησε πως 
δικαιούται και η Πάφος Πα-
νεπιστημιακή Σχολή. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ στο ΕΒΕ Πάφου
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Η Christa Sedlatschek, διευθύντρια 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στη Εργασία, 
εγκαινιάζει μια νέα μεγάλη εκστρατεία
Η μεγαλύτερη παγκοσμίως εκστρα-

τεία σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγεία στον χώρο εργασίας επιστρέφει 
με νέο προσανατολισμό. Η εκστρα-
τεία 2012-2013 για τους Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας, με θέμα 
την «Πρόληψη κινδύνων στην εργα-
σία με τη συμμετοχή όλων», εστιάζει 
στην προώθηση της συνεργασίας με-
ταξύ των επιχειρήσεων, των εργαζο-
μένων και των εκπροσώπων τους με 
σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
στην Ευρώπη.
Για ποιον λόγο μια τέτοια εκστρα-

τεία κρίθηκε αναγκαία; Παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τε-
λευταία χρόνια στον τομέα της επαγ-
γελματικής ασφάλειας και υγείας 
(ΕΑΥ),χιλιάδες ευρωπαίοι εργαζόμε-
νοι εξακολουθούν να χάνουν άδικα 
τη ζωή τους. Κάθε χρόνο, περισσότε-
ροι από πεντέμισι χιλιάδες άνθρωποι 
πεθαίνουν στην ΕΕ εξαιτίας εργατικών 
ατυχημάτων. Πολλές χιλιάδες ακόμα 
πεθαίνουν εξαιτίας επαγγελματικών 
ασθενειών. Με βάση τους αριθμούς 
αυτούς, εκτιμάται ότι κάθε τρεισήμισι 
λεπτά ένας εργαζόμενος στην ΕΕ χά-
νει τη ζωή του.
Οι θάνατοι αυτοί αποτελούν μέρος 

μόνον του προβλήματος, καθώς εκα-
τομμύρια εργαζομένων στην Ευρώπη 
έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα ή 
υποφέρουν από μακροχρόνιες βλά-
βες στην υγεία που οφείλονται στην 
εργασία τους.
Εκτιμάται ότι το συνολικό οικονομι-

κό κόστος των εργατικών ατυχημάτων 
και των προβλημάτων που αφορούν 
στην υγεία ανέρχεται στο4% περί-
που του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή άλλως 
στα 490 δισεκατομμύρια ευρώ ετησί-
ως. Στην εκτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν 
λαμβάνεται υπόψη το ανθρώπινο κό-
στος, το οποίο είναι αδύνατο να υπο-
λογιστεί.
Το βέβαιο είναι ότι τα περισσότε-

ρα ατυχήματα και προβλήματα υγείας 
που σχετίζονται με τους χώρους εργα-
σίας μπορούν να προληφθούν. Οι δε 
αρχές της πρόληψης κινδύνου είναι 
γνωστές και σαφείς.
Πράγματι, η πρόληψη κινδύνου 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
προσέγγισης που ακολουθούμε 
στην Ευρώπη για τη διασφάλιση της 
υγείας και της ασφάλειας των εργα-
ζομένων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία (ΕΑΥ)αποδίδει ιδιαίτερη έμφα-
ση στη σπουδαιότητα της πρόληψης 
κινδύνου, καθώς και στις υποχρε-

ώσεις που καλούνται να εκπληρώ-
σουν οι εργοδότες για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομο-

θεσία, τα διευθυντικά στελέχη και οι 
οργανώσεις τους φέρουν την πρω-
ταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας των εργαζομένων. Ως 
εκ τούτου, η ορθή άσκηση του επιτελι-
κού ρόλου στον συγκεκριμένο τομέα 
αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα. Εί-
ναι επίσης γνωστό ότι η πρόληψη κιν-
δύνου επιτυγχάνεται καλύτερα όταν 
τα διευθυντικά στελέχη ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή του εργατικού δυνα-
μικού τους στη διαδικασία. Οι εργα-
ζόμενοι είναι συνήθως περισσότερο 
εξοικειωμένοι με τους χώρους εργα-
σίας, γνωρίζουν καλύτερα τους πιθα-
νούς κινδύνους που ελλοχεύουν, και 
σε γενικές γραμμές είναι τα πρόσωπα 
που τελικά θα υλοποιήσουν τις ανα-
γκαίες αλλαγές.
Από έρευνά μας γνωρίζουμε ότι 

ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχεί-
ρησης, η ηγεσία και η ενεργός συμμε-
τοχή των εργαζομένων είναι ζωτικής 
σημασίας στοιχεία για την επιτυχή δι-
αχείριση της υγείας και της ασφάλειας. 
Η ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τους 
νέους και τους αναδυόμενους κινδύ-
νους στις επιχειρήσεις (ESENER), στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιή-
θηκαν 36.000 περίπου συνεντεύξεις 
με διευθυντικά στελέχη και εκπροσώ-
πους των εργαζομένων, καταγράφει 
τις πρακτικές διαχείρισης της υγεί-
ας και της ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας που εφαρμόζονται σήμε-
ρα στην Ευρώπη (www.esener.eu). 
Η έρευνα ESENER καταδεικνύει ότι η 
δέσμευση της διοίκησης και η υψη-
λή συμμετοχή των εργαζομένων απο-
τελούν παράγοντες που ευνοούν την 
εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολι-
τικής στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας των επιχειρήσεων –οι σχε-
τικές πιθανότητες αυξάνονται έως και 
δέκα φορές. ∆ουλεύουμε σαφώς κα-
λύτερα όταν δουλεύουμε μαζί.
Ένα καλό παράδειγμα αίσιας εξέ-

λιξης των πραγμάτων όταν εργοδό-
τες και εργαζόμενοι συνεργάζονται 
σε θέματα ΕΑΥ αποτελεί η κατασκευή 
του Ολυμπιακού Πάρκου και του Στα-
δίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου το 2012. Επρόκειτο για 
το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομής 
στην Ευρώπη, στο οποίο εργάστηκαν 
περίπου 36.000 εργαζόμενοι, καθώς 
και εργολάβοι κάθε μεγέθους, από με-
γάλες πολυεθνικές έως μικρές ΜΜΕ. 
Εξάλλου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στη δέσμευση της διοίκησης 
και στη γνώμη των εργαζομένων. Εί-
ναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο 

πλαίσιο των οποίων δεν καταγράφη-
κε κανένα θανατηφόρο ατύχημα κατά 
την κατασκευή Ολυμπιακού Σταδίου. 
Συνολικά δε, όλοι οι τομείς (όχι μόνο 
ο κατασκευαστικός) του Ηνωμένου 
Βασιλείου είχαν παρόμοια ποσοστά 
ατυχημάτων.
Η εκστρατεία μας «Ασφαλείς και Υγι-

είς Χώροι Εργασίας», η οποία έχει ξε-
κινήσει τον Απρίλιο, εστιάζει στην 
ενθάρρυνση των εργοδοτών και των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών να 
επιδείξουν ηγετικές ικανότητες όσον 
αφορά τη μείωση των κινδύνων, κα-
θώς και στην παρότρυνση προς τους 
εργαζόμενους και τους εκπροσώπους 
τους να συνεργάζονται με τα διευ-
θυντικά στελέχη για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού.
Κρίσιμος παράγοντας για την επι-

τυχή κατάληξη των εκστρατειών μας 
για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας είναι η επικοινωνία με χώ-
ρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη. 
Γνωρίζουμε καλά ότι το μέγεθός μας 
δεν μας επιτρέπει να τα καταφέρου-
με μόνοι μας. Επομένως, σε αυτή την 
εκστρατεία πρέπει να αξιοποιήσουμε 
την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει 
από τη συνεργασία μας με τα δίκτυα 
των εταίρων μας. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων: α) Οι εστιακοί 
μας πόλοι, ήτοι οι εθνικοί εκπρόσωποι 
κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα επαγ-
γελματικής ασφάλειας και υγείας, β) 
το δίκτυο Enterprise Europe Network 
με το οποίο συνεργαζόμαστε από το 
2009 και το οποίο αποτελεί τη γέφυρά 
μας προς τις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις της Ευρώπης καθώς μας βοηθά 
να μεταφέρουμε στις ΜΜΕ σημαντικά 
μηνύματα όσον αφορά την υγεία και 
την ασφάλεια, γ) οι επίσημοι εταίροι 
της εκστρατείας της ΕΕ, ήτοι μεγάλες 
πανευρωπαϊκές οργανώσεις οι οποίες 
με τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δί-
κτυα τους θα διαδώσουν τα μηνύματα 
της εκστρατείας μας.
Στόχος της εκστρατείας αυτής είναι 

η ενθάρρυνση της συμμετοχής επι-
χειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. 
Ακόμη και η μικρότερη επιχείρηση 
μπορεί να συμβάλει στη διάδοση και 
την προώθηση των μηνυμάτων μας, 
μέσω του ενημερωτικού και διαφημι-
στικού υλικού που διατίθεται δωρεάν, 
σε 24 γλώσσες, στον δικτυακό μας τό-
πο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διορ-
γανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις 
και δράσεις ευαισθητοποίησης: πολ-
λές εξ αυτών επιλέγουν για τον σκοπό 
αυτόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Ερ-
γασία που διοργανώνεται τον Οκτώ-
βριο κάθε έτους. Μπορούν επίσης να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για 
την απονομή βραβείων καλής πρακτι-

κής, ο οποίος βραβεύει επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως μεγέθους που ανακαλύ-
πτουν καινοτόμες μεθόδους προώθη-
σης της ασφάλειας και της υγείας.
Τα αποτελέσματα της πρόσφατης 

πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης για 
την υγεία και την ασφάλεια στην ερ-
γασία δικαιολογούν την αισιοδοξία 
μας όσον αφορά την επιτυχία της εκ-
στρατείας, καθώς τα διευθυντικά στε-
λέχη δείχνουν θετική διάθεση για 
την υιοθέτηση μέτρων που θα βελτι-
ώνουν την κατάσταση στον τομέα. Η 
δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθη-
κε από την Ipsos MORI και περιλάμ-
βανε 35.000 συνεντεύξεις, δείχνει ότι 
οι περισσότεροι εργαζόμενοι της ΕΕ 
είναι σίγουροι ότι εάν επισημάνουν 
στον προϊστάμενό τους κάποιο πρό-
βλημα σε σχέση με την ασφάλεια 
και την υγεία το πρόβλημα θα επιλυ-
θεί (http://osha.europa.eu/en/safety-
health-in-figures). 
Αισιόδοξοι είμαστε και όσον αφορά 

την ικανότητά μας να προωθήσουμε 
σε εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη μηνύματα σχετικά με τη σημασία 
της ΕΑΥ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπη-
σή μας οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θε-
ωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι 
όσον αφορά την υγεία και την ασφά-
λεια στον χώρο εργασίας, το ένα τέ-
ταρτο δε σχεδόν εξ αυτών θεωρεί ότι 
είναι «πολύ καλά» ενημερωμένο. Το 
σχετικό ποσοστό έχει αυξηθεί σε σχέ-
ση με την προηγούμενη πανευρω-
παϊκή μας δημοσκόπηση. Ως προς το 
ζήτημα αυτό υφίστανται πάντως ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ. Βασικός στόχος της εκ-
στρατείας μας είναι η διάδοση καλών 
πρακτικών στον τομέα της πρόληψης 
κινδύνου σε όλες τις επιχειρήσεις ανε-
ξαρτήτως μεγέθους, τομέα, και έδρας 
στην ΕΕ.
Στο πλαίσιο της παρούσας κακής 

οικονομικής συγκυρίας, η εκστρατεία 
μας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώ-
ρους Εργασίας στέλνει ένα ισχυρό 
μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετι-
κά με την αξία της επένδυσης χρόνου 
και πόρων στον τομέα της πρόλη-
ψης κινδύνου. Τα στοιχεία είναι σα-
φή: η επένδυση στον τομέα της ΕΑΥ 
είναι προσοδοφόρα. Μειώνει τα πο-
σοστά απουσιών από την εργασία 
και τα ποσοστά ανανέωσης του προ-
σωπικού, αναπτερώνει το ηθικό των 
απασχολούμενων και αυξάνει την πα-
ραγωγικότητα. Η συνεργασία για την 
πρόληψη κινδύνου καθιστά τις επιχει-
ρήσεις πιο ανταγωνιστικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την εκστρατεία, επισκεφτεί-
τε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.
healthy-workplaces.eu .

Καλύτερα μαζί
Η πρόληψη κινδύνου καθιστά τις επιχειρήσεις πιο 

ανταγωνιστικές, τώρα που αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση
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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

 Επιτυχημένο το σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν ΠΑΣΥΞΕ Πάφου και ΕΒΕ Πάφου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέ-

μπτη 26 Απριλίου 2012 σεμινάριο με θέμα: 
«WEB TRAVEL MARKETING – Μπορούμε 
να εκμεταλλευτούμε τις νέες πτήσεις της 
Ryanair;»  που συνδιοργανώθηκε από τον 
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Πάφου και το Ε.Β.Ε Πάφου σε συ-
νεργασία με το CIIM και την ADMINE.  Το 
πρόγραμμα έγινε στο ξενοδοχείο Pafos 
Amathus και το παρουσίασαν ο κ. Μά-
ριος Σιαθάς από το CIIM καθώς και ο κ. 
Τηλέμαχος Μαυράκης, η κα. Ξένια Χατζηι-
ωαννίδου και ο κ.Νίκος Ευμορφίδης από 
την ADMINE.
Ο Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου του 

ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ και Υπεύθυνος ∆ημοσίων Σχέσε-
ων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 
Επιμελητηρίου Πάφου κ. Μάκης Τσιάτσιος 
ανέφερε πως στόχος του προγράμματος εί-
ναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για 
το πως θα μπορούν να παρουσιάζουν με 

επιτυχία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης τις επιχειρήσεις τους 
αφού και με αφορμή την έναρξη του πτη-
τικού προγράμματος της Ryanair στο αερο-
δρόμιο της Πάφου κάτι τέτοιο καθίσταται 
πλέον αναγκαίο. Η σημερινή εποχή, πρό-
σθεσε, κινείται σε ασύλληπτους ρυθμούς. 
Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης όπως το FACEBOOK, TWITTER, 
YOUTUBE και γενικότερα τα διάφορα προϊ-
όντα τεχνολογίας μπορούν να αναδείξουν 
ή να καταστρέψουν μια επιχείρηση μέσα 
σε λίγες ώρες. Στόχος όλων μας είναι να εκ-
μεταλλευόμαστε έξυπνα τα trends της επο-
χής και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.
Τέλος ο κ. Τσιάτσιος αναφέρθηκε και 

στην ανανέωση της ιστοσελίδας του 
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Πάφου www.pafoshoteliers.
com που θα είναι έτοιμη πριν την έναρ-
ξη της καλοκαιρινής περιόδου για να 
στηρίξει ακόμα περισσότερο την προ-
σπάθεια που καταβάλλουν οι Ξενοδόχοι 
της Επαρχίας για βελτίωση της Τουριστι-
κής κίνησης. 

«WEB TRAVEL 
MARKETING – Can 
We take advantage 
of Ryanair’s new 
flights?»

Σύσκεψη 
Εμπορικού 

τμήματος του 
ΕΒΕ Πάφου

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 
2012 στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου σύσκε-
ψη των μελών του Εμπορικού Τμήματος, 
μέσα στα πλαίσια δραστηριοποίησης των 
τεσσάρων Τμημάτων του Επιμελητηρίου.
Ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρί-

ου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης ανέφερε 
ότι το ΕΒΕ Πάφου  διαδραματίζει ένα 
συντονιστικό ρόλο μεταξύ των δια-
φόρων θεσμοθετημένων επαγγελ-
ματικών συνδέσμων και φορέων και 
προεδρεύει της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Πάφου, η οποία προωθεί την προβο-
λή της Πάφου ως ποιοτικού τουριστι-
κού προορισμού. Επίσης αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες του ΕΒΕΠ για προ-
σέλκυση εταιρειών ∆ιεθνών δραστη-
ριοτήτων και στα οφέλη που θα έχει 
η τοπική οικονομία και κοινωνία από 

την δραστηριοποίηση της Αεροπορι-
κής Εταιρείας Ryanair στην Πάφο. 
Ο κ. Γιώργος Μάης, Αντιπρόεδρος του 

ΕΒΕΠ και Πρόεδρος του Εμπορικού Τμή-
ματος, παρουσίασε τις θέσεις του Επι-
μελητηρίου για τα άμεσα μέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπι-
στούν οι επιπτώσεις από την οικονομι-
κή κρίση και έκαμε ειδική αναφορά στα 
μέτρα για στήριξη του Επιχειρηματικού 
κόσμου και εμπορικού κόσμου. Ανα-
φέρθηκε στο θέμα του ωραρίου των κα-
ταστημάτων, τόνισε πως πάγια θέση του 
ΕΒΕΠ είναι η φιλελευθεροποίηση του 
ωραρίου για εξυπηρέτηση των τουριστι-
κών αναγκών αλλά και προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας και υποστήριξε τη θέ-
ση αυτή και στην Συμβουλευτική Επιτρο-
πή. Επίσης ενημέρωσε για την εισήγηση 
του Επιμελητηρίου που υποβλήθηκε στο 

∆ήμαρχο και στον Έπαρχο Πάφου για 
σχέδια κινήτρων και ενέργειες για ανα-
βάθμιση και ανάδειξη των υποστατικών 
που βρίσκονται στο  Εμπορικό Κέντρο της 
Πάφου. Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Κρ. 
Χ¨Μιτσή αναφέρθηκε στα σημαντικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά 
ο εμπορικός κόσμος τα οποία πρέπει το 
ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τα Τοπικά Επιμε-
λητήρια να προωθήσει για οριστική επί-
λυση, όπως τα ωράρια Καταστημάτων, τα 
ξεπουλήματα, ο κατώτατο μισθός, ο Νό-
μος που ρυθμίζει τις εμπορικές πιστώσεις 
και την εξόφληση των εμπορικών συναλ-
λαγών, τα δημοτικά τέλη κ.α.
Ο Επίτιμος Γραμματέας  του ΕΒΕΠ και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του 
∆ήμου Πάφου κ.Νίκος Κόνικκος αναφέρ-
θηκε στο χρονοδιάγραμμα έναρξης των 
εργασιών της ανάπλασης του εμπορικού 
κέντρου της Πόλης της Πάφου ( Α΄ φάση 
– έναρξη αρχές Οκτωβρίου, 2012) και σε 
άλλα μέτρα που προωθεί ο ∆ήμος Πάφου 
για ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου της 
Πόλης.
Τέλος εξελέγη το Εμπορικό Συμβούλιο 

του ΕΒΕ Πάφου στο οποίο συμμετέχουν 
εκπρόσωποι όλων των δραστηριοτήτων 
του Εμπορικού Τμήματος και το οποίο θα 
συγκαλείται όταν κρίνεται αναγκαίο και οι 
αποφάσεις του θα είναι εισηγητικές προς 
το ∆Σ του Επιμελητηρίου.

Σύσκεψη τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου
Μέσα στα πλαίσια της δραστηριο-

ποίησης των τεσσάρων τμημάτων του 
Επιμελητηρίου και της αμφίδρομης επι-
κοινωνίας με τα Μέλη του, πραγματοποι-
ήθηκε στις 24 Απριλίου 2012 στα γραφεία 
του ΕΒΕ Πάφου σύσκεψη των μελών του 
Τμήματος Υπηρεσιών.
Ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου κ. 

Κενδέας Ζαμπυρίνης ανέφερε ότι το Επι-
μελητήριο διαδραματίζει ένα συντο-
νιστικό ρόλο μεταξύ των διαφόρων 
θεσμοθετημένων Εργοδοτικών Συνδέ-
σμων και φορέων, εκπροσωπεί τον Επι-
χειρηματικό κόσμο σε πολλά Συμβούλια 
και Οργανισμούς και προωθεί την ισορ-
ροπημένη ανάπτυξη όλων των τομέ-
ων της οικονομίας. Στοχεύει ακόμη στην 
προώθηση της Πάφου ως κέντρον πα-
ροχής υπηρεσιών (Ιατρικών, Εκπαιδευτι-
κών, Συμβουλευτικών και Ερευνητικών 

κλπ) και στην προσέλκυση εταιρειών ∆ι-
εθνών δραστηριοτήτων. Ανέφερε ακόμη 
το τεράστιο όφελος για την τοπική οικο-
νομία άρχισε να διαφαίνεται από την αε-
ροπορική δραστηριότητα της Ryanair 
στην Πάφο. 
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 

και Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών 
κ. Γιαννάκης Αριστοδήμου παρουσίασε 
το όραμα του Τμήματος Υπηρεσιών το 

οποίο με την συμμετοχή των Μελών του 
Τμήματος στοχεύει τα Μέλη να έχουν λό-
γο και ρόλο στην διαμόρφωση της πο-
λιτικής του. Ανέλυσε τα αναγκαία έργα 
υποδομής και ανάπτυξης που έχουν ιε-
ραρχηθεί από το Ε.Β.Ε Πάφου και έχουν 
καταγραφεί αναλυτικά σε πρόσφατη με-
λέτη και πρόκειται να υποβληθούν στα 
αρμόδια Υπουργεία και των οποίων η 
υλοποίηση θα βοηθήσει στην αναπτυ-

ξιακή πορεία της Πάφου. Παρουσίασε 
εν συντομία κάποιες από τις θέσεις του 
Επιμελητηρίου για τα άμεσα μέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετω-
πιστούν  οι επιπτώσεις από την οικονο-
μική κρίση και τόνισε πως στόχος της 
Επαρχίας της Πάφου δεν πρέπει να είναι 
μόνο τα έργα υποδομής και ανάπτυξης 
αλλά και οι μεγάλες ιδιωτικές αναπτύ-
ξεις οι οποίες θα έχουν πολλαπλασια-
στικά οφέλη στην τοπική οικονομία και 
κοινωνία.
Εξελέγη τέλος το Συμβούλιο Υπηρεσι-

ών στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι 
όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος 
Υπηρεσιών και το οποίο θα συγκαλείται 
όταν κρίνεται αναγκαίο για να διαμορ-
φώνει την πολιτική του Τμήματος Υπηρε-
σιών η οποία θα είναι εισηγητική προς το 
∆.Σ. του Επιμελητηρίου.
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Μελέτη προβλημάτων και εκλογή επιτροπής βιομηχανικής περιοχής Μεσόγης
Πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2012 η Γενική Συ-

νέλευση των Βιομηχάνων της περιοχής της Μεσόγης. 
Ο ∆ιευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας Ζαμπυρί-

νης αναφέρθηκε στην κατάσταση της οικονομίας και ειδι-
κότερα στα προβλήματα και τις προοπτικές της οικονομίας 
και της ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου. Υπογράμμισε δε 
την βαρύτητα που δίδει το Επιμελητήριο στα προβλήμα-
τα του επιχειρηματικού κόσμου και αναφέρθηκε στις ενέρ-
γειες και πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για προώθηση 
της επίλυσης τους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ζήνωνας Ζή-

νωνος αναφέρθηκε στα γενικά προβλήματα του Βι-
ομηχανικού κόσμου και έκαμε ειδική αναφορά στα 
χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Επαρχίας μας. 
Στη συνέχεια οι βιομήχανοι αναφέρθηκαν στα πιο κά-

τω προβλήματα που αντιμετώπισαν, τα οποία δεσμεύτηκε 
η νέα επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου να προω-
θήσει προς επίλυση:

Να επιλυθεί άμεσα το θέμα της ρευστότητας των  •
επιχειρήσεων (δανειοδοτήσεις) 
Να γίνουν παραστάσεις έτσι ώστε τα διάφορα  •
σχέδια του κράτους να γίνουν πιο ευέλικτα για 
να ενθαρρύνεται η αξιοποίηση τους από το βιο-
μηχανικό κόσμο. 
Επιδιόρθωση των δρόμων και πεζοδρομίων της  •
βιομηχανικής περιοχής.
Ενίσχυση της ασφάλειας και καθαριότητας της  •
βιομηχανικής περιοχής.

Τέλος εξελέγη η πιο κάτω επιτροπή:
Πρόεδρος:  Χαράλαμπος Τσιντίδης 
Αντιπρόεδρος:  Σωτήρης Αντωνιάδης
Γραμματέας: Χριστίνα Παφίτη
Ταμίας:  Χριστάκης Φουαρτάς 
Μέλη:  Φύτος Χριστοδούλου
 Θεόδωρος Φικάρδος

 Γεώργιος Ιωαννίδης

Eνδιαφέρον σεμινάριο για τραπεζικό δανεισμό
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βι-

ομηχανικό Επιμελητήριο, δι-
οργάνωσε σε συνεργασία με 
το Cyprus Institute of Financial 
Services, το ΕΒΕ Πάφου και τη 
Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου,  τo επιμορφω-
τικό πρόγραμμα με θέμα:

“ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕ-
ΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ-
ΣΗΣ”
Ο βασικός σκοπός του προ-

γράμματος ήταν η παρουσίαση 
και η ανάλυση στους συμμετέ-
χοντες των βασικών κριτηρίων 
δανεισμού που χρησιμοποιεί 
μια τράπεζα για τις επιχειρήσεις 
καθώς και των εξειδικευμένων 
μορφών χρηματοδότησης  τους 
(Factoring, Ενοικιαγορά & 
Leasing).   

Το πρόγραμμα απευθύνε-
το σε στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών από τα τμήματα οι-
κονομικής διεύθυνσης και στρα-
τηγικού σχεδιασμού καθώς και 
σε τραπεζικά στελέχη που ασχο-
λούνται με τα θέματα χορηγήσε-
ων και εμπορικών συναλλαγών.  
Στο πρόγραμμα δίδαξαν εμπει-

ρογνώμονες από τον Τραπεζικό 
τομέα και συγκεκριμένα η κα Κά-
κια Μωϋσή και οι κύριοι Νικόλας 
Χαραλάμπους και Κύπρος Έλλη-
νας γεγονός που εγγυάται την 
επιτυχία του. 
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους 

τους συμμετέχοντες με πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης. Οι επι-
χειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους που ικανο-
ποιούν τα κριτήρια της Αρχής, 
θα τύχουν της σχετικής επιχορή-
γησης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πληροφορεί τους 
Κύπριους εισαγωγείς, διανομείς και μεταπωλητές μειγ-
μάτων υγρής νικοτίνης ότι η σήμανση των προϊόντων 
αυτών καλύπτεται από τις πρόνοιες του περί Χημι-
κών Ουσιών Νόμου και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
1272/2008 για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συ-
σκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων (CLP), την 
αρμοδιότητα των οποίων έχει το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας.
Με βάση τις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας ισχύ-

ουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σήμανσης για τα μείγματα 
υγρής νικοτίνης που εισάγονται στην Κυπριακή αγορά 
και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για χρή-
ση σε προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων (υποκατάστα-
τα του καπνίσματος).
Η υγρή νικοτίνη και τα μείγματα που την περιέχουν 

ταξινομούνται ως «πολύ τοξικά και επικίνδυνα για το πε-
ριβάλλον». Ως εκ τούτου, η συσκευασία των μειγμάτων 
που περιέχουν υγρή νικοτίνη θα πρέπει να περιλαμβά-
νει με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις 

ακόλουθες ενδείξεις και τα σύμβολα κινδύνου:
«Πολύ Τοξικό και Επικίνδυνο για το περιβάλλον»

      T+     N
  

Φράσεις επικινδυνότητας : «Τοξικό σε περίπτωση κα-
τάποσης», «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα», «Τοξικό 
για τους υδρόβιους οργανισμούς», «μπορεί να προκα-
λέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον».
Φράσεις ασφαλούς χρήσης:  «Φυλάξτε το κλειδωμένο 

και μακριά από παιδιά», «Φοράτε κατάλληλη προ-
στατευτική ενδυμασία και γάντια», «Σε περίπτω-
ση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι 
δυνατό)», «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περι-
βάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / ∆ελτίο ∆εδο-
μένων Ασφαλείας». 

Όλες οι ενδείξεις κινδύνου θα πρέπει να αναγράφο-
νται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης, η συσκευασία των προϊόντων υγρής νικοτί-

νης θα πρέπει να φέρει τριγωνική ανάγλυφη σήμανση 
επικινδυνότητας και πώμα ασφαλείας για παιδιά. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, προϊ-

όντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως τα μείγ-
ματα υγρής νικοτίνης δεν πρέπει να προσομοιάζουν 
με προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα, φαρ-
μακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα και τα οποία μπορεί 
να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και ειδικότερα τα 
παιδιά (εικόνες φρούτων ή άλλων τροφίμων, λουλου-
διών κλπ).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπο-

ρείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες λειτουργούς στα 
τηλέφωνα  22405611 και 22405609.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταξινόμηση και  επισήμανση μειγμάτων υγρής νικοτίνης 




