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Σε πολύ αρνητικά ευρήματα και ανη-
συχητικές διαπιστώσεις για την οικονο-
μική κατάσταση των ∆ήμων, κατέληξε 
εξειδικευμένη μελέτη που διενήργησε το 
ΚΕΒΕ. Σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα 

αυτή μελέ-
τη, η οποία 
επ ιδόθηκε 
ήδη από το 
ΚΕΒΕ στους 
Υπουργούς 
Ο ι κ ο ν ο -
μικών και 
Ε σ ω τ ε ρ ι -
κών, οι πε-
ρισσότεροι 
∆ήμοι (και 
ιδιαίτερα οι 

παλαιοί) έχουν διαχρονικά σοβαρά οι-
κονομικά προβλήματα και προβλήματα 
ρευστότητας. 

Αναλυτικά όλη η μελέτη του ΚΕΒΕ κα-
θώς και εισηγήσεις του για ξεπέρασμα 
των προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στη σελίδα 12.

Τεράστιο το εργατικό κόστος, υπερπληθώρα προσωπικού και μειωμένα έσοδα διαβάστε
Nόμος περί 

προστασίας των 
νέων κατά την 
απασχόληση

ΣΕΛΙ∆Α 6

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
Κύπρου και Ιορδανίας

Με επιτυχία στέφθηκε το Επι-
χειρηματικό Φόρουμ που δι-
οργάνωσε το ΚΕΒΕ στο Αμμάν 
από κοινού με το Επιμελητήριο 
της Ιορδανίας και το Υπουργείο 
Εμπορίου Βιομηχανίας και Του-
ρισμού.
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ 

πραγματοποιήθηκε με την ευ-
καιρία της επίσημης επίσκεψης 
του Προέδρου της ∆ημοκρατίας  
κ. ∆ημήτρη Χριστόφια στην Ιορ-
δανία.
Στα πλαίσια του Φόρουμ υπο-

γράφηκε Μνημόνιο συνεργα-
σίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και των 
Επιμελητηρίων της Ιορδανί-
ας.  Η συμφωνία βασίζεται στις 
εμποροοικονομικές  σχέσεις Κύ-
πρου-Ιορδανίας οι οποίες στηρί-
ζονται στη διαχρονική φιλία  των 
δυο χωρών και αποτελούν βασι-
κό υπόβαθρο για ανάπτυξη επι-
χειρηματικής συνεργασίας.  Το 
Μνημόνιο προνοεί επίσης  δι-

οργάνωση κοινών εκδηλώσεων 
από το Επιμελητήριο με στόχο 
την περαιτέρω προώθηση επι-
χειρηματικών συνεργασιών. Στα 
πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ απηύθυνε 
πρόσκληση προς τα Επιμελητή-
ρια της Ιορδανίας για  φιλοξενία 
στην Κύπρο επιχειρηματικών  
αποστολών από την Ιορδανία.  
∆όθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις 

για εξυπηρέτηση προσφορά από 
τα Κυπριακά Επιμελητήρια και 
για την πρόθεση τους να προ-
σφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
με σκοπό να προωθηθούν και να 
ενδυναμωθούν όσο το δυνατό 
περισσότερο οι επιχειρηματικές 
σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ 
των δύο χωρών.

Ανησυχητικά ευρήματα μελέτης 
ΚΕΒΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Εγκρίθηκε 
ο νόμος για 

καθυστερημένες 
πληρωμές
ΣΕΛΙ∆Α 8
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Συνέδριο για την 
Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη και 
Ανταγωνιστικότητα
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Σχέδιο Ενίσχυσης 
Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10

Συνένωση Δήμων 
και Υπηρεσιών και 
ανάθεση εργασιών 
στον ιδιωτικό 
τομέα προτείνει
 το ΚΕΒΕ

Ώρες αγωνίας για την οικονομία
Η Κυβέρνηση ετοίμασε πακέτο αντιπροτάσεων προς την Τρόικα που πε-
ριλαμβάνει μέτρα εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. Το πακέτο έχει 
δοθεί στα κόμματα και στους κοινωνικούς εταίρους για απόψεις. Το ΚΕΒΕ 
θα μελετήσει τις αντιπροτάσεις της Κυβέρνησης και θα τοποθετηθεί με σα-
φήνεια και σοβαρότητα.
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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

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση 
της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, οργάνωσε παρουσιάσεις του 
«Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επι-
χειρηματικής Καινοτομίας», με σκοπό την 
ενημέρωση των επιχειρήσεων. Οι παρουσι-
άσεις, έγιναν από το  Υπουργείο ως Φορέα 
Διαχείρισης του Σχεδίου στη Λευκωσία, τη 
Λεμεσό, και τη Λάρνακα για να δοθεί ευκαι-
ρία στις επιχειρήσεις να υποβάλουν διευκρι-
νιστικές ερωτήσεις.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η υποστήρι-
ξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων (ΜΜΕ) που επενδύουν στην έρευνα και 
καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστι-
κών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
που προγραμματίζουν να διαθέσουν στην 
αγορά. Το Σχέδιο απευθύνεται σε μικρο-με-
σαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που επενδύουν 

σε έρευνα και καινοτομία ή έχουν συνερ-
γασία με ερευνητικό οργανισμό ή με ΜΜΕ 
έρευνας και καινοτομίας ή διαθέτουν πρω-
τότυπο καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας 
και προγραμματίζουν να θέσουν στην αγο-
ρά καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία. Η ΜΜΕ 
μπορεί να δραστηριοποιείται σε οποιοδήπο-
τε τομέα οικονομικής δραστηριότητας εκτός 
από δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργι-
κών προϊόντων, με τους τομείς της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, δραστηριότητες 
χονδρικού/λιανικού εμπορίου, ξενοδοχεια-
κά καταλύματα ή κέντρα αναψυχής, εστια-
τόρια και ταβέρνες. 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξής και την Κυπριακή Δημοκρατία.

•  Όταν βρισκόμαστε σε δίλημμα ποία Ιατρική θεραπεία ν’ ακολουθήσουμε ή όταν η θεραπεία δεν 

αποδίδει συστήνεται να ζητούμε δεύτερη γνώμη.  Το BUPA Cromwell Hospital που πιστεύεται ότι 

είναι το πλέον προοδευμένο Νοσοκομείο στη Βρετανία, αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από τη            

ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΟΣ ΛΤ∆, τηλ.: 25-335073, Fax: 25-383739, Email: bupa@nicosrossos.com και ευχαρί-

στως θα σας εξυπηρετήσει.
•   Επίσης για θεραπείες που δεν γίνονται στην Κύπρο το BUPA 

Cromwell θα ανταποκριθεί άμεσα.

•  Το BUPA Cromwell συγκεντρώνει 72 Ιατρικές ειδικότητες που 

τις προσφέρουν άνω των 400 κορυφαίων ειδικών Γιατρών.

•  Χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, όπως το 

πρώτο σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Βρετανία, “ambient” MRI 

Scanner, Χειρουργική Εγκεφάλου χωρίς καμία τομή.

•  Λειτουργεί Συμβουλευτική Μονάδα Υποστήριξης των ασθε-

νών καρκίνου και των συγγενών τους.

•  Στο BUPA Cromwell Hospital σας κάνουν να νιώθετε σαν 

στο σπίτι σας.

 ∆ιατηρώντας... 

ΚΑΘΑΡΟ 
το περιβάλλον 
ενισχύουμε 
τον πολιτισμό μας
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Εισαγωγή στον Καταρτισμό Απολογισμών Βιωσιμότητας μέσω του GRI
Συνδιοργανωτής το ΚΕΒΕ σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο στηρίζει το ενδια-

φέρον των επιχειρήσεων της Κύπρου 

να ενσωματώσουν στη στρατηγική 

τους ουσιαστικές δράσεις εταιρικής 

υπευθυνότητας. Στόχος είναι να βελ-

τιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις, να 

ενισχύσουν την ικανότητα τους στη 

διαχείριση κινδύνων και να μεγιστο-

ποιούν το θετικό τους αντίκτυπο στην 

κοινωνία και το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΒΕ πραγμα-

τοποιεί από κοινού με το Κέντρο Πρά-

σινης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, το Γρ. Προγραμματισμού 

και την εταιρεία Ernst & Young, εκδή-

λωση με τίτλο: 

 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

 Η εκδήλωση στοχεύει στην ενη-

μέρωση των μελών του Κυπριακού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου για την αναγκαιότητα, την προ-

στιθέμενη αξία και τη μεθοδολογία 

κατάρτισης απολογισμών βιωσιμότη-

τας από τις επιχειρήσεις. 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο η ιδέα της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 

αποκτά όλο και περισσότερη σημασία 

για τις επιχειρήσεις.  Ένα εργαλείο της 

ΕΚΕ μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις 

επικοινωνούν προς τα έξω τις περι-

βαλλοντικές και κοινωνικές τους επι-

πτώσεις (θετικές και αρνητικές) είναι ο 

Απολογισμός Βιωσιμότητας μέσω του 

GRI, η χρήση του οποίου προσλαμβά-

νει αυξητικές τάσεις ανάμεσα στις επι-

χειρήσεις. 

 Εν μέσω των ευρωπαϊκών και δι-

εθνών εξελίξεων, η ανάγκη για την 

επικοινωνία και τη διασφάλιση της βι-

ωσιμότητας του επιχειρείν εντείνεται 

καθημερινά.  

  

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μία ει-

σαγωγική ενότητα αναφορικά με την  

έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

οποία στοχεύει να θέσει τις βάσεις για 

την κατανόηση της ανάγκης των επι-

χειρήσεων για εταιρική υπευθυνότητα 

και τη χρησιμότητα για δημοσιοποί-

ηση των επιδόσεων τους στους τρεις 

σχετικούς τομείς της οικονομίας, κοι-

νωνίας και του περιβάλλοντος. 

 Η ανάδειξη της σημαντικότητας της 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στο 

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης έχει 

ασφαλώς συμβάλει στη βελτίωση των 

σχετικών δημοσιοποιήσεων εταιρικής 

υπευθυνότητας. Το δεύτερο λοιπόν μέ-

ρος της εκδήλωσης θα  επικεντρωθεί 

στους απολογισμούς βιωσιμότητας, 

αναλύοντας την αναγκαιότητα αλλά 

και την αξία τους για την ίδια την επι-

χείρηση. 

 Το τρίτο μέρος, θα εμβαθύνει στο 

πιο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο σύ-

νταξης απολογισμών βιωσιμότητας, το 

GRI G3, με σκοπό να ενημερώσει για 

τη δομή και το περιεχόμενό του και να 

απαντήσει σε ερωτήματα αναφορικά 

με τον τρόπο εφαρμογής τους ώστε να 

γίνει κατανοητό στις επιχειρήσεις προ-

κειμένου να αναγνωρίσουν τη χρησι-

μότητα και την προστιθέμενη αξία που 

συνεπάγεται η υιοθέτηση του.   Τέλος, 

η εκδήλωση θα κλείσει με παρουσίαση 

του Ομίλου εταιρειών ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 

που θα μας δώσει από την πλευρά του 

επιχειρείν τη δική τους άποψη για τα 

πρακτικά οφέλη που έχει η επιχείρη-

ση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στις 

μέρες μας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΩΡΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Το πρόγραμμα διαρκεί 2½ ώρες  

από 15:00μμ ως 17.30μμ και θα διε-

ξαχθεί στο Αμφιθέατρο UNSECO στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την 1η Νοεμ-

βρίου 2012. 
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Από το Υπουρείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σχέδιο χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτού-
το Κύπρου, ως ο αρμόδιος Φορέας ∆ι-
αχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για 
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο 
«Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή 
Βιομηχανία». Το Σχέδιο συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και την Κυπριακή ∆ημοκρα-
τία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος«Απασχόληση, Ανθρώ-
πινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 
2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προ-
τεραιότητας 1:«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού και Προσαρμοστικότητα».
Ο Προϋπολογισμός του Σχεδίου Χο-
ρηγιών είναι €196.950,00.

Σκοπός του Σχεδίου
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή 
ενισχύσεων–χορηγιών σε ξενοδοχει-
ακές επιχειρήσεις, που αναστέλλουν 
τη λειτουργία τους ολικώς ή μερικώς, 
κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε να 
εντάξουν τους εργαζομένους τους σε 
προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο 
του παρόντος Σχεδίου.

∆ικαιούχοι και Χορηγίες
∆ικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επι-

χειρήσεις, οι οποίες ασκούν επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες στο έδαφος 
της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, προβαίνουν, 
ή προτίθενται να προβούν σε ανα-
στολή εργασιών κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο και συμμετέχουν στο «Έργο 
Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδο-
χειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερι-
νή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή 
Εργασιών».
Η χορηγία περιλαμβάνει βασικό μι-
σθό, τιμαριθμικό επίδομα και υπο-
χρεωτικές εισφορές του εργοδότη στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις/δικαιούχους
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ, (www.hhic.ac.cy) 
και να παραδοθούν μέχρι και την 19η 
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 στη 
Γραμματεία του ΑΞΙΚ κατά τις εργάσι-
μες μέρες, από τις 08:00 – 14:00. Αιτή-
σεις μπορούν επίσης να αποσταλούν 
μέσω ταχυδρομείου στην πιο κάτω δι-
εύθυνση:
Προς: ∆ιευθύντρια Ανώτερου Ξενο-

δοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου
«Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή 
Βιομηχανία» Ανώτερο Ξενοδοχειακό 
Ινστιτούτο Κύπρου Λεωφόρος Αγλα-
ντζιάς, 2112 Αγλαντζιά (παράδοση) ή 
Τ. Θ. 24812, 1304 Λευκωσία (ταχυδρο-
μείο).Στην περίπτωση ταχυδρομικής 
υποβολής, ημερομηνία υποβολής θε-
ωρείται η ημερομηνία που αναγράφε-
ται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα 
συμπληρωμένη και υπογραμμένη από 
εξουσιοδοτημένο από την ξενοδοχεια-
κή επιχείρηση άτομο και να συνοδεύε-
ται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
έγγραφα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για να μπορεί να συμμετάσχει μια επι-
χείρηση στο Σχέδιο Χορηγιών πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:
1. Να υποβάλει άρτια συμπληρωμέ-
νη την αίτηση εργοδότη για συμμε-
τοχή στο Έργο Κατάρτισης και στο 
Σχέδιο Χορηγιών.

2. Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Εργοδοτών Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων και να έχει διευθετημένες τις ει-

σφορές της στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

3. Να επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση 
δεν είναι προβληματική, κατά την 
έννοια των κοινοτικών κατευθυντή-
ριων

γραμμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληματικών επι-
χειρήσεων
(EE C 244 της 1.10.2004 σ.2), και ότι η 
επιχείρηση ή εταιρείες συνδεδεμένες ή 
συνεργαζόμενες με αυτήν δεν έχουν
λάβει Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασί-
ας (de minimis) ή αν έχουν λάβει, αυ-
τές δεν υπερβαίνουν το όριο των 
€200.000,
σωρευτικά για τρία οικονομικά έτη (όχι 
ημερολογιακά).
Στην ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ παρατίθε-
νται ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου 
Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομη-
χανία με όλα τα συνημμένα σ΄ αυτόν 
παραρτήματα, περιλαμβανομένων των 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και 
περιγραφή του Έργου Κατάρτισης.
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ΘΕΜΑΤΑ

Nόμος περί προστασίας των νέων κατά την απασχόληση
(Νόμος 48(I)/2001 – Oδηγία 94/33/εκ)

I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 “Νέος” λέγεται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω 

των 18 ετών.
 “Έφηβος” λέγεται κάθε νέος πάνω από 15 

αλλά κάτω των 18 ετών.
 “Παιδί” λέγεται κάθε νέος που δεν έχει συ-

μπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. 

II. ΚΑΛΥΨΗ
α. Ο Νόμος καλύπτει απασχόληση των 

νέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που απασχολούνται ως μαθητευόμενοι.

β. Από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου εξαι-
ρείται η περιστασιακή ή σύντομης διάρκει-
ας απασχόληση που αφορά:
i. την παροχή οικιακής εργασίας σε ιδι-

ωτικό νοικοκυριό, και
ii. την απασχόληση που δεν βλάπτει, δεν 

ζημιώνει, και δεν είναι επικίνδυνη για 
τους έφηβους. 

III. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α. Σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παιδιά 

(νέοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο 
έτος της ηλικίας τους) θα απασχολούνται 
με τους παρακάτω όρους.  Συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση προσώπου που συμπλή-
ρωσε το 14ος έτος και αποφοίτησε από  το 
γυμνάσιο ή απαλλάγηκε νόμιμα από την 
υποχρέωση φοιτήσεως σε αυτό:

α. απαιτείται ειδική άδεια από τον Υπουργό 
Εργασίας για να συμμετάσχει  σε πρόγραμ-
μα εργασίας- κατάρτισης με σκοπό την εκ-
μάθηση επαγγέλματος 

β. απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση 
του,

γ. οι ώρες εργασίας του δεν μπορούν να 
υπερβούν τις 36 εβδομαδιαίως ή τις 7 ώρες 
και 15 λεπτά ημερησίως, 

δ. θα του παρέχεται, για κάθε περίοδο 24 
ωρών, συνεχής περίοδος ανάπαυσης 14 
συνεχών ωρών,

ε. θα του παρέχεται ελάχιστη εβδομαδιαία 
ανάπαυση 48 συνεχών ωρών,

στ. όταν απασχολείται από διάφορους εργοδό-
τες, οι μέρες και οι ώρες αθροίζονται.

Β. Παιδιά μπορούν να απασχοληθούν σε 
δραστηριότητες πολιτιστικής, καλλιτεχνι-
κής, αθλητικής, ή διαφιμιστικής φύσης κα-
τόπιν άδειας του Υπουργού Εργασίας υπό 
τους εξής όρους:

α. Το μέγιστο διάστημα απασχόλησης - συνε-
χές ή  διακεκομμένο - είναι τρεις μήνες για 
κάθε έτος.

β. Για παιδιά 3-6 ετών η απασχόληση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες την ημέ-
ρα. 

γ. Για παιδιά 7 -12 ετών ο μέγιστος χρόνος 
απασχόλησης είναι 3 ώρες την ημέρα.

δ Για παιδιά 13-15 ετών ο μέγιστος χρόνος 
απασχόλησης είναι 4 ώρες την ημέρα.

ε. Η απασχόληση αρχίζει η λήγει δύο τουλά-
χιστον ώρες μετά ή πριν την έναρξη των 
σχολικών μαθημάτων.

στ. Η εργασία αυτή δεν μπορεί να λαμβάνει 
χώραν μεταξύ των ωρών 19.00 - 07.00 και 
20.00 - 07.00 για του μήνες Οκτώβριο - 
Μάιο και Ιούνιο - Σεπτέμβριο αντίστοιχα.

 Παιδιά απαγορεύεται να εργάζονται σε 
πλανόδιο εμπόριο.

Γ.  Σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, έφηβοι 
(πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών) 
θα απασχολούνται με τους παρακάτω 
όρους:

α. Η απασχόληση εφήβων μεταξύ των ωρών 
23.00 και 07.00 απαγορεύεται, ενώ υπό 
όρους και προϋποθέσεις μπορεί να επιτρα-
πεί η εργασία, όχι όμως μεταξύ των ωρών 
00.00- 04.00. 

β. Ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης είναι 7 
ώρες και 45 λεπτά την ημέρα ή 38 ώρες την 
εβδομάδα.

γ. Για εφήβους κάτω των 16 μέγιστος χρόνος 
εργασίας είναι 7 ώρες και 15 λεπτά την ημέ-
ρα ή 36 ώρες την εβδομάδα.

δ. Η υπερωριακή απασχόληση απαγορεύεται, 
ενώ οι ώρες εργασίας σε διάφορους εργο-
δότες αθροίζονται.

ε. Αν η εργασία υπερβαίνει τις 4,5 συνεχόμε-
νες ώρες, ο έφηβος δικαιούται ανάπαυση 
30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

στ. Ο έφηβος δικαιούται 12ωρη συνεχή ανά-
παυση ανά 24ωρο και 48ωρη ανάπαυση 
ανά εβδομάδα.

IV. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗ-
ΒΟΥΣ

 Απαγορεύεται να απασχολούνται οι έφη-
βοι με εργασίες που:

α. υπερβαίνουν αντικειμενικά τις φυσικές, 
πνευματικές, ψυχικές, ή ψυχολογικές ικα-
νότητες τους,

β. συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση τους σε πα-
ράγοντες τοξικούς ή καρκινογόνους ή που 
προκαλούν κληρονομικές γενετικές αλλοι-
ώσεις που έχουν αρνητική επίδραση στο 
έμβρυο κατά την κυοφορία ή άλλη χρόνια 
επιβλαβή επίπτωση στον άνθρωπο,

γ. συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση τους σε 
ακτινοβολίες,

δ. παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, 
τους οποίους οι νέοι δεν μπορούν να εντο-
πίσουν ή να προλάβουν λόγω έλλειψης 
πείρας ή / και κατάρτισης ή λόγω έλλειψης 
της αισθήσεως του κινδύνου, και 

ε. θέτουν σε κίνδυνο την υγεία λόγω υπερβο-
λικά χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών ή 
λόγω θορύβου ή κραδασμών.

 Συνολικά 115 ειδικότερες εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε μη εξαντλητικό κατά-
λογο του Νόμου θεωρούνται επικίνδυνες, 
βαριές, ανθυγιεινές και γενικά εργασίες που 
βλάπτουν την ψυχική υγεία και εμποδίζουν 
την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας των νέων και απαγορεύεται να απασχο-
λούνται σ΄αυτές νέοι.

V. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
 Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα πιο 

πάνω εφόσον:
α. μετά από αίτηση του εργοδότη, χορηγηθεί 

ειδική άδεια από τον Αρχιεπιθεωρητή,
β. οι παρεκκλίσεις θεωρηθούν απαραίτητες 

για την επαγγελματική κατάρτιση των εφή-
βων υπό απασχόληση, και

γ. οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλε-
ψη πρόσωπου το οποίο έχει την άδεια του 
Αρχιεπιθεωρητή και κατέχει τις απαραίτητες 
γνώσεις και πείρα αναφορικά με τους συνε-
παγόμενους κινδύνους και την πρόληψη 
τους, έτσι που να λαμβάνονται όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας 
και ασφάλειας των εφήβων.

VI. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ-
∆ΟΤΗ 

 Εργοδότες που απασχολούν νέους πρέ-
πει να: 

α. Παίρνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να 
εξασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των 
εφήβων εργοδοτουμένων τους όπως κα-
θορίζονται στο σχετικό Νόμο Περί Προστα-
σίας & Υγείας στην Εργασία, λαμβάνοντας 
υπόψιν τους ειδικούς κινδύνους που αφο-
ρούν την ανάπτυξη τους οι οποίοι απορρέ-
ουν από την έλλειψη πείρας και επίγνωσης 
των κινδύνων.

β. Προβαίνουν σε γραπτή εκτίμηση των κιν-
δύνων που υπάρχουν για τους νέους πριν 
αρχίσουν εργασία και μετά από κάθε σημα-
ντική μεταβολή των συνθηκών απασχόλη-
σης.

γ. Φροντίζουν για την τακτική παρακολού-
θηση της υγείας των νέων από εξετάζοντες 
ιατρούς όταν υπάρχουν κίνδυνοι για την 
ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη σωματική ή 
πνευματική υγεία τους. 

δ. Γνωστοποιούν προς τους νέους και τους 
γονείς τους την ύπαρξη των προαναφερ-
θέντων κινδύνων και τα μέτρα προστασίας 
από αυτούς. 

ε. Θέτουν τους νέους υπό την καθοδήγηση 
και επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένων 
προσώπων για χρονικό διάστημα που 
εξαρτάται από τη φύση της εργασίας.

VII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α. Εργοδότης που απασχολεί οποιοδήποτε 

νέο κατά παράβαση των διατάξεων του 
Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδί-
δονται δυνάμει του, ή παραλείπει να συμ-
μορφωθεί με τις διατάξεις αυτές, θα είναι 
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση κατα-
δίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερ-
βαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και τις 
δύο ποινές μαζί.

β. Όταν πράξη ή παράλειψη για την οποία ο 
εργοδότης είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το 
Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, είναι πράγματι πράξη ή πα-
ράλειψη κάποιου αντιπροσώπου, υπαλλή-
λου, εργάτη ή άλλου προσώπου, αυτός ο 

αντιπρόσωπος, υπάλληλος, εργάτης ή άλλο 
πρόσωπο είναι ένοχος αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης υπόκειται στην ανά-
λογη ποινή σαν να ήταν ο εργοδότης.

γ. Ο γονιός νέου που απασχολείται σε οποια-
δήποτε απασχόληση κατά παράβαση του 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει του είναι ένοχος αδικήματος, και 
σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρό-
στιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
λίρες, ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους έξη μήνες ή και τις δύο ποινές μαζί, 
εκτός αν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το αδίκη-
μα διαπράχθηκε όχι με τη συναίνεση, σύ-
μπραξη ή εσκεμμένη παράλειψη του γονι-
ού.

δ. Ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο αδειούχος κά-
ποιου δημόσιου μέρους στο οποίο παιδί 
απασχολείται σε πλανόδιο εμπόριο είναι 
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση κατα-
δίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερ-
βαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους έξη μήνες ή και 
τις δύο ποινές μαζί, εκτός αν το ∆ικαστήριο 
κρίνει ότι το παιδί βρίσκετο στο δημόσιο 
αυτό μέρος χωρίς το πρόσωπο αυτό να το 
γνωρίζει.

ε. Πρόσωπο το οποίο σκόπιμα παρεμποδί-
ζει το έργο του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιου-
δήποτε άλλου Επιθεωρητή, ή αποκρύπτει 
οποιοδήποτε στοιχείο κατά τη διάρκεια 
έρευνας, ή παραποιεί οποιοδήποτε μη-
τρώο, πιστοποιητικό, ή βιβλίο που βοηθά 
στην τήρηση του Νόμου αυτού είναι ένο-
χο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 
υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 
τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και τις δύο 
ποινές μαζί.

στ. Πρόσωπο που θα βρεθεί ένοχο αδικήμα-
τος δυνάμει του Νόμου αυτού για το οποίο 
δεν προβλέπεται καμιά συγκεκριμένη ποι-
νή από το Νόμο θα υπόκειται σε πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες 
ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή και τις δύο ποινές μαζί.

  VIII. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΜΟΙ

α. Ο Υπουργός εργασίας δύναται να διορίσει 
Επιθεωρητές οι οποίοι θα έχουν την ευθύ-
νη για την εφαρμογή του Νόμου και θα δι-
αθέτουν σχετικές εξουσίες.

β. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη δυνατό-
τητα να εκδίδει Κανονισμούς ή να κάνει 
τροποποιήσεις για την καλύτερη εφαρμο-
γή του παρόντος Νόμου. 

IX. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή στις 6 

Απριλίου του 2001.

Ενημέρωση
για εργασιακά

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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22889880
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Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύ-
προ του Υπουργού Βιομηχανίας  του Λιβά-
νου κ. Vrej Sabounjian και αντιπροσωπείας 
Λιβάνιων επιχειρηματιών, πραγματοποι-
ήθηκε στο ΚΕΒΕ συνάντηση στην οποία 
συμμετείχε ο Πρόεδρος και άλλα στελέχη 
του Επιμελητηρίου καθώς και τα μέλη του 
∆.Σ του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύ-
πρου-Λιβάνου που λειτουργεί υπό την αι-
γίδα του ΚΕΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 

Υπουργός του Λιβάνου αναφέρθηκε στις  
φιλικές σχέσεις  μεταξύ των δύο χωρών  
και στην ουσιαστική συμβολή και βοήθεια 
που η Κύπρος έχει προσφέρει στο Λίβανο 
σε περιόδους πολιτικής αστάθειας και πο-
λεμικών συρράξεων. Η Κύπρος τόνισε ο κ. 
Sabounjian  αποτελεί για το Λίβανο γέφυρα 
σύνδεσης προς την Ευρώπη ενώ από δικής 
τους πλευράς ο Λίβανος μπορεί να διαδρα-
ματίσει τον ίδιο ρόλο για την Κύπρο προς 
την κατεύθυνση της Μέσης Ανατολής.
Στα πλαίσια αυτά τονίσθηκε και από τις 

δύο πλευρές  η ανάγκη για συνέχιση και πε-
ραιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών 

σχέσεων μεταξύ των δυο φίλων χωρών με 
ανταλλαγή αντιπροσωπειών και τη στενή 
συνεργασία των Επιχειρηματικών Συνδέ-
σμων Κύπρου-Λιβάνου και του αντίστοιχου 
στο Λίβανο.
Στη συνάντηση με το Λιβάνιο Υπουργό 

και την αντιπροσωπεία έγινε επίσης αναφο-
ρά στο ενδιαφέρον που υπάρχει στον τομέα 
των Επενδύσεων και ειδικότερα στην του-
ριστική βιομηχανία. Ειδικότερα αναφέρθη-
κε ότι η  θαλάσσια σύνδεση μεταξύ των δύο 

χωρών με Ferry Boat θα αυξήσει την τουρι-
στική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών.  Στον 
τομέα της εκπαίδευσης επίσης υπάρχουν 
πολλές προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τη 
συνεργασία των Πανεπιστημίων και των άλ-
λων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ήδη το ΚΕ-
ΒΕ προγραμματίζει ειδική αποστολή στο 
Λίβανο τον προσεχή Νοέμβριο για προώ-
θηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών της Κύ-
πρου στο Λίβανο.
Σε συνάντηση του με τον Υπουργό Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεο-
κλή Συλικιώτη ο κ. Sabounjian, κατέθεσε 
προσχέδιο Μνημονίου Συναντίληψης για 
μελέτη από την Κυπριακή πλευρά.  Ο κ. Συ-
λικιώτης διαβεβαίωσε τον Λιβανέζο Υπουρ-
γό ότι θα προχωρήσει σύντομα η υπογραφή 
του Μνημονίου για να δημιουργηθεί η στέ-
ρεα βάση για ανάπτυξη των σχέσεων με-
ταξύ των δύο Υπουργείων, ιδιαίτερα στα 
θέματα των επενδύσεων και της βιομηχα-
νίας.  Θα συμβάλει επίσης στην προώθηση 
των συνεργασιών και σε αύξηση εισαγωγών 
και εξαγωγών προϊόντων ο κ. Συλικιώτης  
χαιρέτισε την ίδρυση στον Λίβανο του Κυ-
προ-Λιβανέζικου Συνδέσμου Φιλίας, εκφρά-
ζοντας την πεποίθηση ότι ο Σύνδεσμος θα 
συμβάλει ώστε οι βιομήχανοι και οι έμπο-
ροι από τις δύο χώρες να αναπτύξουν τις 
σχέσεις τους και να βρουν τρόπους για ενί-
σχυση αυτής της συνεργασίας. ∆ιαβεβαίωσε 
δε ότι από δικής του πλευράς θα έχει όλη τη 
στήριξη για την υλοποίηση των στόχων και 
των επιδιώξεών τους.

Οι ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία συζητήθηκαν 
σε συνάντηση ΚΕΒΕ – Υπουργού Βιομηχανίας του Λιβάνου

μικρά

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της 

προσπάθειας του για αναβάθμιση 

των διμερών σχέσεων της Κύπρου 

με άλλες χώρες έχει καθιερώσει 

το θεσμό της δημιουργίας 

και οργάνωσης διμερών 

Επιχειρηματικών Συνδέσμων.

Στα ίδια πλαίσια το ΚΕΒΕ σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία της 

Ισπανίας στην Κύπρο προχώρησε 

στην αναδιοργάνωση του 

Επιχειρηματικού Συνδέσμου 

Κύπρου – Ισπανίας στοχεύοντας 

στην περαιτέρω προώθηση της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο 

χωρών.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Συνέλευσης του Συνδέσμου που 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 

εξελέγη το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

με Πρόεδρος τον κ. Μάριο Κλείτου 

της Εταιρίας Baker Tilly Klitou. 

Στις προτεραιότητες που έχει θέσει το 

νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ιεραρχείται 

και η  πλήρης αναδιοργάνωση του 

Συνδέσμου με την εγγραφή όσο 

το δυνατό περισσότερων μελών 

με ενδιαφέρον στην Ισπανική 

αγορά σε όλους τους τομείς των 

οικονομικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.

Για την επίτευξη των στόχων 

αυτών προγραμματίζεται σειρά 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

καθώς επίσης και ενεργειών με 

σκοπό την προώθηση συμφωνίας 

αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ 

της Κύπρου και της Ισπανίας.  

Aναδιοργάνωση 
του Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου και 
Ισπανίας

Όπως μας πληροφορεί ο ΄Εφορος Ελέγχου Κρατικών Ενι-
σχύσεων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο διαδίκτυο 
ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των 
Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενι-
σχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος¹ καθώς επίσης 
και των προνοιών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστα-
σία του περιβάλλοντος στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού 
Απαλλαγής κατά Κατηγορία².  Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 
λήγουν στις 31.12.2014, ενώ ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονι-
σμός στις  31.12.2013.  Το ερωτηματολόγια απευθύνεται προς 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδιαίτερα στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης οι οποίες χορη-

γούν περιβαλλοντικές ενισχύσεις ή σχεδιάζουν μέτρα υπέρ 
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το ερωτηματολόγιο καθώς και οι οδηγίες βρίσκο-
νται στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/competition/
consultations/2012_state_aid_environment/index_en.html.
Στις οδηγίες υπάρχει επίσης η ηλεκτρονική διεύθυν-

ση στην οποία μπορεί να αποστέλλεται το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο και απόψεις για τα εν θέματι κοινοτικά νο-
μοθετήματα.  ΄Οσοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν το 
ερωτηματολόγιο λαμβάνουν μέρος, εάν, βέβαια το επιθυ-
μούν, στη διαβούλευση να αναθεώρηση και βελτίωση των 
Κατευθυντήριων Γραμμών και του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού.  

Σημειώνεται ότι όπως μνημονεύεται και στις οδηγίες, εν-
δεχομένως να μην ενδιαφέρουν όλες οι ερωτήσεις και επο-
μένως μπορεί να απαντηθούν μόνο ορισμένες από αυτές.  
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι θα επιθυμούσε 
σχόλια, παρατηρήσεις και πληροφορίες σχετικές με τη δια-
βούλευση, έστω και αν εκφεύγουν από τα πλαίσια του ερω-
τηματολογίου.
Η προθεσμία που έχει τεθεί από την Επιτροπή για την υπο-

βολή των απαντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η 
23η Οκτωβρίου 2012.  Αντίγραφο των απαντήσεων να απο-
στέλλεται, εάν είναι δυνατό και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων.commissioner@publicaid.gov.cy 

Αποστολή ερωτηματολογίου στην Κομμισιόν για αναθεώρηση ενισχύσεων προστασίας περιβάλλοντος
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ΘΕΜΑΤΑ

Το θέμα των καθυστερημένων πληρω-
μών στο εμπόριο που απασχόλησε επα-
νειλημμένα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΕΒΕ είχε επιτέλους αίσια κατάληξη τον πε-
ρασμένο Ιούλιο με την ψήφιση του σχετι-
κού Νόμου (Νόμος που προνοεί για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-
ρωμών στις εμπορικές συναλλαγές καθώς 
και για συναφή θέματα, Αρ. 123 (1) του 
2012)  για ενσωμάτωση της πρόσφατης 
σχετικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του 2011, η οποία προβλέπει την υποχρέω-
ση των κρατών – μελών να προχωρήσουν 
στην υιοθέτηση της το αργότερο μέχρι τις 
16 Μαρτίου 2013.  
Σημειώνεται ότι με την ψήφιση του πιο 

πάνω Νόμου καταργείται ο προηγούμε-
νος Νόμος 73 (1) 2003 που προνοεί για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-
ρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ο 
οποίος είχε ενσωματώσει προηγούμενη 
σχετική Οδηγία της Ε.Ε. η οποία τώρα έχει 
αντικατασταθεί με την πρόσφατη Οδηγία 
2011/07/ΕΕ.
Αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε 

όλες τις σχετικές διαβουλεύσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για το θέμα καθώς και 
τη σχετική διαβούλευση του Υπουργεί-
ου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
υποβάλλοντας ολοκληρωμένες θέσεις και 
απόψεις τόσο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία όσο και το Νομοσχέδιο για ενσω-
μάτωση της στο Κυπριακό δίκαιο. Επίσης 
το ΚΕΒΕ παρευρέθηκε στη αρμόδια Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή που εξέτασε το Νο-
μοσχέδιο υποβάλλοντας ολοκληρωμένες 
θέσεις και απόψεις. 
Οι κυριότερες πρόνοιες της Οδηγίας 

η οποία βελτιώνει προηγούμενη σχετική 
Οδηγία της Ε.Ε. είναι:

Εναρμόνιση της περιόδου πληρωμής από  •
τις δημόσιες αρχές προς τις επιχειρήσεις: 
oι δημόσιες αρχές θα πρέπει να πληρώ-
νουν για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσι-
ών που προβαίνουν κατά κανόνα εντός 30 
ημερών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 
60 ημερών.
 Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων: η πληρω- •
μή πρέπει να γίνεται εντός 60 το πολύ ημε-
ρών εκτός και αν έχει ελεύθερα και ρητά 
συμφωνηθεί μεγαλύτερη περίοδος και νο-
ουμένου ότι η συμφωνία δεν περιέχει κα-
τάφωρα καταχρηστικούς όρους για τον 
πιστωτή.
Οι επιχειρήσεις θα δύνανται να απαιτούν  •
τόκο υπερημερίας για καθυστερημένες πλη-
ρωμές και επίσης το ελάχιστο ποσό των €40 
ως αποζημίωση για έξοδα είσπραξης χωρίς 
να απαιτείται όχληση. Θα δύνανται επίσης 
να απαιτούν αποζημίωση για όλα τα υπο-
λειπόμενα εύλογα έξοδα είσπραξης.
Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας για καθυστε- •
ρημένες πληρωμές θα είναι αυξημένος κα-
τά τουλάχιστον 8 ποσοστιαίες μονάδες από 
το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας. 
Αναλυτικότερα:

1.  Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων:
α) η προθεσμία πληρωμής που καθο-
ρίζεται στη σύμβαση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές 
ημέρες, εκτός εάν έχει οριστεί μεγα-
λύτερη προθεσμία ρητά στο κείμενο 
της σύμβασης και δεν είναι κατάφο-
ρα καταχρηστική για τον πιστωτή

β) ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπε-
ρημερίας από την ημέρα που ακο-
λουθεί την ημερομηνία πληρωμής 
ή το τέλος της προθεσμίας πληρω-
μής που ορίζει η σύμβαση

γ) σε περίπτωση που η ημερομηνία ή 
η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζε-
ται στη σύμβαση αυτή θεωρείται ότι 
είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία παραλαβής από 
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλ-
λης ισοδύναμης αίτησης για πλη-
ρωμή

δ) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής 
του τιμολογίου ή της ισοδύναμης 
αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέ-
βαιη, 30 ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία παραλαβής των 
αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών

ε) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τι-
μολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση 
για πληρωμή πριν από τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία παρα-
λαβής των αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών

στ) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο 
ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής 
ή επαλήθευσης, με την οποία δια-
πιστώνεται η αντιστοιχία των αγα-
θών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης 
παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισο-
δύναμη αίτηση για πληρωμή νωρί-
τερα από την ημερομηνία ή την ίδια 
ημερομηνία κατά την οποία διενερ-
γείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 
30 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία αυτή.   

ζ)  ο τόκος υπερημερίας είναι ο νόμι-
μος τόκος υπερημερίας ή ο τόκος με 
επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με-
ταξύ επιχειρήσεων και νοουμένου 
ότι δεν είναι κατάφορα καταχρηστι-
κό για τον πιστωτή. Νόμιμος τόκος 
υπερημερίας σημαίνει τον απλό τό-
κο για την καθυστερημένη πληρω-
μή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο 
προς το σύνολο του επιτοκίου ανα-
φοράς (του επιτοκίου δηλαδή που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα) συν οκτώ τουλάχιστον επι-
πλέον ποσοστιαίες μονάδες.

2.  Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών:
α)  η προθεσμία πληρωμής δεν υπερ-
βαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής 
από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή 
άλλης ισοδύναμης αίτησης για πλη-

ρωμή, ή από την ημερομηνία παρα-
λαβής των αγαθών ή της παροχής 
των υπηρεσιών (αν η ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου ή άλλης 
ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή 
δεν είναι βέβαιη) ή από την ημερο-
μηνία παραλαβής των αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών εφόσον ο 
οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή 
την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή 
πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες

β) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή 
τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής 
ή επαλήθευσης, με την οποία δια-
πιστώνεται η αντιστοιχία των αγα-
θών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης 
παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισο-
δύναμη αίτηση για πληρωμή νωρί-
τερα από την ημερομηνία ή την ίδια 
ημερομηνία κατά την οποία διενερ-
γείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 
30 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία αυτή

γ) οι προθεσμίες πληρωμής που ανα-
φέρονται πιο πάνω μπορούν να 
παραταθούν σε 60 το πολύ ημερο-
λογιακές ημέρες για κάθε δημόσια 
αρχή που ασκεί οικονομική δραστη-
ριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής 
φύσης με την προσφορά αγαθών 
και υπηρεσιών στην αγορά, ως επί-
σης και για δημόσιες επιχειρήσεις 
που παρέχουν υγειονομική μέρι-
μνα και είναι κατάλληλα αναγνωρι-
σμένες για τον σκοπό αυτό

δ) η προθεσμία πληρωμών που καθο-
ρίζεται στη σύμβαση δεν δύναται 
να είναι μεγαλύτερη από τις 30 ημέ-
ρες εκτός των δύο εξαιρέσεων πιο 
πάνω ή εκτός εάν ρητά συμφωνή-
θηκε διαφορετικά στο κείμενο της 
σύμβασης δεδομένου ότι τούτο δι-
καιολογείται αντικειμενικά από την 
ιδιαίτερη φύση ή τα χαρακτηριστικά 
της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση 
η προθεσμία δεν δύναται να υπερ-
βαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες        

3. Ο πιστωτής εφόσον καθίσταται απαιτητός 
τόκος υπερημερίας σε εμπορικές συ-
ναλλαγές δικαιούται να λάβει από τον 
οφειλέτη τουλάχιστον το σταθερό ποσό 
των 40 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι απαι-
τητό χωρίς να απαιτείται όχληση και ως 
αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης 
του πιστωτή. Ο πιστωτής δικαιούται να 
απαιτήσει επιπλέον του ποσού αυτού 
από τον οφειλέτη εύλογη αποζημίωση 
για όλα τα υπολειπόμενα έξοδα είσπρα-
ξης που οφείλονται στην καθυστερημέ-
νη πληρωμή του οφειλέτη

4. Καταχρηστικός χαρακτήρας συμφωνιών:
α) Συμβατικός όρος ή πρακτική που 
αφορά την ημερομηνία ή την προ-
θεσμία πληρωμής, το επιτόκιο για 
την καθυστέρηση της πληρωμής 
ή την αποζημίωση για τα έξοδα εί-
σπραξης εάν έχει κατάφωρα κα-

ταχρηστικό χαρακτήρα για τον 
πιστωτή τότε είτε δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα είτε γεννά αξίωση απο-
ζημίωσης

β) για την εκτίμηση του τυχόν κατάφω-
ρα καταχρηστικού χαρακτήρα μιας 
συμφωνίας για τον πιστωτή, συνε-
κτιμώνται όλες οι περιστάσεις της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων:
i) τυχόν κατάφωρης παρέκκλισης 
από τα συναλλακτικά ήθη, αντί-
θετης προς την καλή πίστη και τη 
συναλλακτική δεοντολογία

ii) της φύσης του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας και

iii) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οι-
ονδήποτε αντικειμενικό λόγο 
απόκλισης από τον νόμιμο τό-
κο υπερημερίας, από την προ-
θεσμία πληρωμής, ή από το κατ’ 
αποκοπήν ποσό   

γ) Συμβατικός όρος ή πρακτική που 
αποκλείει τη χρέωση τόκου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής θεω-
ρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρη-
στικό χαρακτήρα

δ) Συμβατικός όρος ή πρακτική που 
αποκλείει την αποζημίωση για τα 
έξοδα είσπραξης θεωρείται ότι έχει 
κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτή-
ρα

5. Οργανώσεις ή νόμιμα συνιστώμενοι 
οργανισμοί ή σύνδεσμοι που, είτε δυ-
νάμει νόμου, είτε δυνάμει του καταστα-
τικού τους έχουν έννομο συμφέρον να 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, δύνανται 
να προσφεύγουν στο δικαστήριο ή 
σε άλλο αρμόδιο όργανο ισχυριζόμε-
νοι ότι συμβατικοί όροι διατυπωμένοι 
για γενική χρήση είναι κατάφωρα κα-
ταχρηστικοί κατά την έννοια των όσων 
αναφέρονται πιο πάνω   

6. Ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των 
αγαθών μέχρις ότου εξοφληθεί πλή-
ρως το τίμημα, εφόσον έχει συμφωνη-
θεί ρητώς μεταξύ των συμβαλλομένων, 
πριν από την παράδοση των αγαθών, 
ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας

7. Κάθε απόφαση ή διαταγή πληρωμής 
που εκδίδεται από το δικαστήριο μπο-
ρεί να εκδίδεται, μεταξύ άλλων με τα-
χεία διαδικασία και ασχέτως του ύψους 
της οφειλής, κανονικά εντός 90 ημερο-
λογιακών ημερών από την κατάθεση 
της αγωγής ή αίτησης του δανειστή στο 
δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, 
εφόσον δεν υπάρχει αμφισβήτηση της 
οφειλής ή πτυχών της

Το ΚΕΒΕ υποστήριξε από την αρχή την 
ουσία της εν λόγω Οδηγίας και φυσικά 
την αναγκαιότητα για γρήγορη ενσω-
μάτωση της στην Κυπριακή νομοθεσία 
αφού το πρόβλημα των καθυστερημέ-
νων πληρωμών αποτελεί μάστιγα για 
τις Κυπριακές επιχειρήσεις το οποίο έχει 
οξυνθεί ακόμα περισσότερο λόγω της οι-
κονομικής κρίσης.

Αίσια κατάληξη σε προσπάθειες του ΚΕΒΕ

Μετά από έντονες παραστάσεις ψηφίστηκε ο νόμος 
για καθυστερημένες πληρωμές στο εμπόριο
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων επι-
σημαίνει ότι το θέμα της φιλελευθεροποίησης των αι-
θέρων από μη ευρωπαϊκές χώρες που ενέκυψε από 
απόφαση της βουλής έφερε στο προσκήνιο ένα πολύ ευ-
αίσθητο ζήτημα, που αποτελεί χρόνια τροχοπέδη στην 
καταπολέμηση της τουριστικής εποχικότητας.
Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η απόφαση της βουλής για 

άνοιγμα των αιθέρων έτυχε σφοδρής πολεμικής από τους 
απασχολούμενους στις Κυπριακές Αερογραμμές αλλά και 
την ίδια την κυβέρνηση, ακολουθούμενη από την ομόφω-
νη αναδίπλωση της βουλής. Προστίθεται ότι η τουριστική 
εποχικότητα είναι υπαρκτό προς επίλυση πρόβλημα, ση-
μαντικότερο από το ίδιο το μέλλον της εταιρίας. Η εποχικό-

τητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με το άνοιγμα των αιθέρων 
από τρίτες χώρες, όπως και με διευκολύνσεις στην έκδοση 
βίζας. Πρόκειται για μέτρα που δεν επισύρουν κανένα κό-
στος στον κύπριο φορολογούμενο, τουναντίον μειώνουν 
την εποχιακή ανεργία και αυξάνουν τα κρατικά έσοδα.
Ο ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ υπογραμμίζει ότι το άνοιγμα των αιθέρων 

θα είχε, χωρίς αμφιβολία, επιφέρει αύξηση του πτητικού 
ενδιαφέροντος σε ολόχρονη βάση με πολλαπλάσια εθνι-
κά οφέλη στον τουρισμό, στην απασχόληση και γενικά σε 
όλο το φάσμα της οικονομίας μας.
Αναφέρει επίσης ό ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ ότι η μονολιθική στήριξη 

μιας αεροπορικής εταιρείας με καταφανείς ανταγωνιστικές 
αδυναμίες δεν θα έχει το διατεινόμενο αποτέλεσμα και ού-

τε προσφέρει υπηρεσία στον τουρισμό της Κύπρου, όπως 
φάνηκε και από την πτώχευση της Eurocypria. Η διάσωση 
της είναι επιθυμητή, αρκεί να μην διαιωνίζει τα εμπόδια 
στην αύξηση της προσβασιμότητας προς την χώρα μας.
Η στήριξη των συμφερόντων μιας μερίδας συμπατρι-

ωτών μας κατά της συνολικής προοπτικής αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος σε ολόχρονη βάση προκαλεί αι-
σθήματα πικρίας.
Ο κυπριακός τουρισμός για να απεγκλωβιστεί από την 

εποχικότητα χρειάζεται απρόσκοπτη και ανταγωνιστική  
προσβασιμότητα. Η στήριξη του τουρισμού, ειδικά εκτός 
περιόδου αιχμής είναι ύψιστη αναπτυξιακή προτεραιότη-
τα. Αυτό επιτάσσει το καλώς νοούμενο κοινό συμφέρον.

«Ανοιχτούς Αιθέρες» κατά της εποχικότητας 
ζητά ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Στο Αμμάν της Ιορδανίας υπογράφτηκε Μνημόνιο 
συνεργασίας σε Επιχειρηματικό Φόρουμ

Σε χαιρετισμό του στο Επιχειρηματικό 
Φόρουμ, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, απευ-
θυνόμενος στους επιχειρηματίες από την 
Κύπρο και την Ιορδανία, τόνισε ότι η πα-
ρουσία τους στην εκδήλωση επιβεβαι-
ώνει τις προσδοκίες όλων για περαιτέρω 
ενίσχυση των εμπορικών και οικονομι-
κών σχέσεων και συναλλαγών μεταξύ των 
δυο χωρών. 
Η Κύπρος και η Ιορδανία, πρόσθε-

σε, συνδέονται με παραδοσιακούς δε-
σμούς φιλίας και συνεργασίας. Άλλωστε, 
για την Κύπρο η ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής αποτελούσε πάντοτε το 
άμεσο γεωγραφικό της πεδίο. Ένα πεδίο 
στο οποίο η Κύπρος παρουσιάζει έντονη 
δραστηριοποίηση και συνεχώς αναπτύσ-
σει πολύπλευρες συνεργασίες. 
Αναφέρθηκε επίσης ο Πρόεδρος της 

∆ημοκρατίας στη στασιμότητα και το χα-
μηλό επίπεδο των εμπορικών και οικονο-
μικών σχέσεων και συναλλαγών Κύπρου 
– Ιορδανίας και στην ανάγκη για αναζή-
τηση και εξεύρεση τομέων με προοπτι-
κή μελλοντικής συνεργασίας», ιδιαίτερα 
στους τομείς της ενέργειας και των επεν-
δύσεων. Για τον τομέα των επενδύσεων, 

ανέφερε: ότι η « Κύπρος έχει πλέον καθιε-
ρωθεί ως αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματι-
κό κέντρο, καθώς και ως ένας ελκυστικός 
προορισμός εισροής ξένων κεφαλαίων. 
Η χαμηλή φορολογική επιβάρυνση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το νο-
μικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό 
σύστημα, καθώς και η μείωση της γραφει-
οκρατίας σε συνδυασμό με τις αναγκαίες 
υποδομές, ενισχύουν όλο και περισσό-
τερο την ελκυστικότητα της κυπριακής 
αγοράς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον των 
ιορδανικών επιχειρήσεων στην Κύπρο 
επιβεβαιώνεται από το συνολικό κεφά-
λαιο επενδύσεων το οποίο ανέρχεται σε 
€77 εκ. Παράλληλα, ένας σημαντικός 
αριθμός επιχειρήσεων από την Ιορδα-
νία δραστηριοποιούνται στην Κύπρο». 
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ανάφερε 
επίσης ότι «επιτυχής συνεργασία κυπρι-
ακών και ιορδανικών επιχειρήσεων θα 

μπορούσε να υπάρξει, επίσης, στους το-
μείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού, των 
επικοινωνιών και του εμπορίου». Από την 
πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ιορδα-
νίας κ. Fayez al-Tarawneh, ο οποίος πα-
ρέστη και μίλησε στο Φόρουμ, είπε ότι 
«μπορούν πολλά να γίνουν στους το-
μείς της οικονομίας και του εμπορίου με-
ταξύ των δύο χωρών», επισήμανε δε ότι 

«υπάρχει η πολιτική βούληση και σημεί-
ωσε ότι η Κύπρος και η Ιορδανία έχουν 
πολλές ομοιότητες στον τρόπο που χειρί-
ζονται τις εμπορικές τους υποθέσεις. 
Ο Ιορδανός Πρωθυπουργός υπογράμ-

μισε επίσης το ρόλο που μπορεί να δια-
δραματίσει η Κύπρος, ως Προεδρεύουσα 
χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, στις σχέσεις 
μεταξύ Ιορδανίας και ΕΕ.

ΚΕΒΕ-Ιορδανικά 
Επιμελητήρια προωθούν 
τις Επιχειρηματικές  
Σχέσεις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί παρα-
γραφής επιτυγχάνεται με το νόμο που ψηφίστηκε 
από τη Βουλή και ήδη τέθηκε σε εφαρμογή από 
την 31η Μαϊου 2012 ημερομηνία δημοσίευσης 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 
με αρ. 4336.  Για τη νέα νομοθεσία είχε κατατεθεί 
πρόταση νόμου από τα Κοινοβουλευτικά Κόμμα-
τα ∆ΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ∆ΗΚΟ, Ε∆ΕΚ και ΕΥΡΩΚΟ.
Στην ψήφιση του νόμου συνέβαλε το ΚΕΒΕ 

με την υποβολή στις αρμόδιες αρχές, Κυβέρνη-
ση και Βουλή, τεκμηριωμένων διαβημάτων στα 
οποία επισημαίνονταν οι αδυναμίες της υφιστά-
μενης νομοθεσίας, η οποία με το νόμο τροποποι-
ήθηκε και ήρθηκαν οι δυσκολίες στους διαδίκους 
και στην ομαλή λειτουργία του συστήματος απο-
νομής  της δικαιοσύνης. Το κείμενο του νέου νό-

μου Ν. 66 (I)/2012, ο οποίος τιτλοφορείται ‘’Ο 
Περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων (Χρε-
ών) Νόμος του 2012, για διευκόλυνση των μελών 
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ.
Με το νέο νόμο καταργήθηκε ο υφιστάμενος 

περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15, ο περί Ανα-
στολής της Παραγραφής Νόμος του 1964, όπως 
και ορισμένα άρθρα που αφορούσαν σε περίο-
δο παραγραφής και που βρίσκονται σε άλλους 
νόμους, και αντικαταστάθηκαν από σύγχρο-
νο, πλήρως αναθεωρημένο νομοθέτημα, με το 
οποίο εκσυγχρονίζεται και υιοθετείται ολοκλη-
ρωμένο σύστημα παραγραφής απαιτήσεων. Με 
την ψήφιση του νόμου τέθηκε τέρμα στην πο-
λύχρονη αναστολή της εφαρμογής της παρα-
γραφής, που προκαλεί δυσκολίες τόσο στους 

διαδίκους όσο και στην ομαλή λειτουργία του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης.  Ο νέος Νό-
μος προβλέπει διαφορετικές περιόδους παρα-
γραφής των διαφόρων απαιτήσεων, ανάλογα με 
τη φύση τους, καθώς και λόγους αναστολής ή δι-
ακοπής των περιόδων παραγραφής, γενικά δε 
με αυτήν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο λεπτομε-
ρή και ολοκληρωμένο τα διάφορα θέματα που 
αφορούν στην παραγραφή απαιτήσεων. Ο νέ-
ος Νόμος, περιλαμβάνει και μεταβατική διάτα-
ξη, η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η 
βάση της αγωγής προέκυψε πριν την έναρξη τρις 
ισχύος του νόμου, θα παρέχεται προθεσμία ενός 
χρόνου για την έγερση της αγωγής, έτσι ώστε με 
τον τρόπο αυτό να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις 
προσώπων που δικαιούνται σε θεραπεία.

Μετά από διαβήματα του ΚΕΒΕ εκσυγχρονίστηκε η νομοθεσία παραγραφής χρεών





12
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2012

Ανησυχητικά ευρήματα μελέτης του ΚΕΒΕ
Τα αίτια για τα κακά οικονομικά των Δήμων

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ευ-

ρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των ∆ήμων Πα-

γκύπρια, απασχολεί πολύ σοβαρά το ΚΕΒΕ, καθ’ ότι 

επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση τους με τις επιχει-

ρήσεις καθώς και το επίπεδο των προσφερομένων 

υπηρεσιών προς αυτές.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ προχώρησε σε 

μια συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατά-

στασης ώστε να εντοπιστούν οι κυριότερες γενεσει-

ουργές αιτίες αυτών των προβλημάτων με στόχο την 

κατάθεση των δικών του εισηγήσεων για την αντιμε-

τώπιση τους.

Από την μελέτη έχει διαφανεί ότι οι περισσότε-

ροι ∆ήμοι (και ιδιαίτερα οι παλιοί) έχουν διαχρονικά 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήμα-

τα ρευστότητας. Η οικονομική βιωσιμότητα των ∆ή-

μων βασίζεται στην κρατική χορηγία που σε αρκετές 

περιπτώσεις φθάνει μέχρι και το 40% επί των εσό-

δων τους. Ένα άλλο προβληματικό στοιχείο στα οι-

κονομικά δεδομένα των ∆ήμων είναι ότι  σημαντικό 

μέρος των εξόδων τους που υπερβαίνει το 50% ως 

επί το πλείστον, αφορά μισθούς και ωφελήματα του 

προσωπικού. Υπάρχουν ∆ήμοι στους οποίους αυ-

τό το ποσοστό φτάνει μέχρι και το 70% των εξόδων. 

Σήμερα όλοι σχεδόν οι ∆ήμοι λειτουργούν με υπε-

ράριθμο προσωπικό σε σχέση με τις πραγματικές 

τους ανάγκες, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά 

την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Στη δημιουργία αυτών των προβλημάτων συνέ-

τεινε σε μεγάλο βαθμό η λογική που αναπτύχθηκε 

τα τελευταία χρόνια για δημιουργία πολλών μικρών 

ανεξάρτητων ∆ήμων οι οποίοι έχοντας την υποχρέ-

ωση να αναπτύξουν και να στελεχώσουν πλήρεις 

αυτόνομες υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν μικρό-

τερους αριθμούς πολιτών, τους καθιστά οικονομικά 

μη βιώσιμους. 

Τα κυριότερα συνεπακόλουθα του κατακερματι-

σμού των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 

Ψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά δημότη.  •

Χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες λόγω ελλιπούς οργά- •

νωσης. 

Μη αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους  •

(καθυστέρηση στην είσπραξη φορολογικών τελών και 

δικαιωμάτων) 

Ψηλό εργατικό κόστος λόγω συνεχών παραχωρήσεων  •

ωφελημάτων [Μέσο  κόστος υπαλλήλων 60,000 Ευ-

ρώ ετησίως, έναντι 40,000 Ευρώ στον Δημόσιο τομέα 

(στοιχεία    έκθεσης Γενικής Ελεγκτού)]. 

Ψηλός δανεισμός και σταδιακά αδυναμία εξυπηρέτη- •

σης του. 

Δημιουργία πλασματικής ρευστότητας από μη ή μη  •

αρκούντος εξασφαλισμένο δανεισμό περιορισμένης 

διάρκειας από τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

ζ Ελλιπής μηχανογράφηση και περιορισμένων δυνα- •

τοτήτων οικονομική διαχείριση  ή και έλλειψη εσωτε-

ρικού ελέγχου. 

Συνθήκες καλλιέργειας προσωπικών εξυπηρετήσεων  •

των δημοτών λόγωάμεσης σχέσης ψηφοφόρου - αιρε-

τού Μέλους. 

Τα προβλήματα διογκώνονται ακόμα περισσότερο 

με τη δημιουργία νέων θέσεων και την αναβάθμιση 

κλιμάκων ενίοτε και χωρίς την έγκριση των Υπουρ-

γείων Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και την 

παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων και πα-

ρεμφερών ωφελημάτων στους υπαλλήλους τους.

Προβλήματα δημιουργούνται και λόγω της αδυ-

ναμίας των ∆ήμων να ετοιμάζουν ισοσκελισμένους 

ή ακόμα και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς 

σύμφωνα με τους σχετικούς όρους που θέτει το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Η μεταβατική περίοδος που 

τους δόθηκε από τον Υπ. Εσωτερικών από το 1996 

για να επιτύχουν τον πιο πάνω στόχο, ανανεώνεται 

συνεχώς χωρίς να υιοθετείται η αρχή της μη αποδέ-

σμευσης του ποσού της γενικής κρατικής χορηγί-

ας που αναλογεί στον κάθε ∆ήμο, εάν δεν υπάρξει 

αυτή η συμμόρφωση.  Η αδράνεια στην εφαρμογή 

αυτής της πρόνοιας, δεν δημιουργεί πιέσεις στους 

∆ήμους για εξοικονομήσεις και περισυλλογή, αλλά 

αντίθετα τους δίνει διέξοδο και τους οδηγεί σε συνε-

χή αιτήματα για αύξηση της 

Κρατικής χορηγίας και σε συνεχείς αυξήσεις των 

τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλουν για κάλυψη 

των ελλειμμάτων τους.

Ευθύνη για το συνολικά διογκωμένο κόστος προς 

τον Πολίτη και τις επιχειρήσεις φέρει και το κράτος, 

αφού ενώ επιθυμεί και αποκεντρώνει εξουσίες ανα-

θέτοντας τις στους ∆ήμους, δεν φροντίζει με τη σει-

ρά του να μειώσει το δικό του ∆ιοικητικό κόστος 

καταργώντας ή ελαφρύνοντας υπηρεσίες που ανα-

τίθενται στους ∆ήμους. 

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από τα πιο πάνω ότι 

δεν μπορεί να συνεχιστεί ο σημερινός τρόπος λει-

τουργίας των ∆ήμων και ότι θα πρέπει να γίνουν 

καθοριστικές παρεμβάσεις και να ληφθούν τολμη-

ρές αποφάσεις για την εξυγίανση των οικονομικών 

τους.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το 

ΚΕΒΕ προτείνει μεταξύ άλλων τη λήψη των πιο κά-

τω μέτρων:

1. Συμπλεγματοποίηση τουλάχιστον των υπηρεσι-

ών όμορων ∆ήμων, με στόχο την ενιαία προσφο-

ρά δημοτικών υπηρεσιών (π.χ. άδειες οικοδομής, 

αποκομιδή σκυβάλων, διαχείριση αποβλήτων, 

τεχνικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες και 

καθαριότητα, υδατοπρομήθεια και αποχετευτι-

κά (όπου δεν εφαρμόστηκε), για μείωση των λει-

τουργικών τους εξόδων.

 Άποψη μας φυσικά είναι ότι η συμπλεγματοποί-

ηση δεν θα εξυπηρετήσει αν εξαντληθεί στην τυ-

πική συνένωση των υπηρεσιών των ∆ήμων σε 

μεγαλύτερα αναποτελεσματικά σχήματα μεταφέ-

ροντας σ’ αυτά απλά τη μειωμένη αποδοτικότητα 

των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών. Αυ-

τό θα πρέπει να γίνει μέσα από ένα νέο θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο να αποφεύγει τις συνήθεις πα-

θογένειες των αμιγώς ∆ημοσίων υπηρεσιών (ερ-

γασιακή μονιμότητα, μειωμένη παραγωγικότητα, 

ψηλό κόστος).

2.  Ανάθεση από τους ∆ήμους υπεργολαβιών στον 

ιδιωτικό τομέα κατόπιν διαγωνισμών για την κα-

τασκευή έργων υποδομής ή/και παροχής υπηρε-

σιών με χαμηλότερο κόστος (π.χ. αστυνόμευση 

δρόμων, συντήρηση χώρων πρασίνου, αποκο-

μιδή σκυβάλων, καθαριότητα, κλπ.)

3.  Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των ∆ήμων 

με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την επι-

τάχυνση της παροχής των υπηρεσιών μέσα από 

την αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη-

σης.

4.  Καλύτερη εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού 

για αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλή-

λων των ∆ήμων καθώς επίσης και εφαρμογή του 

μέτρου της εναλλαξιμότητας μεταξύ των ∆ημο-

τικών υπαλλήλων. Προτείνεται η βελτίωση των 

μηχανισμών Οικονομικής ∆ιαχείρισης και Εσω-

τερικού Ελέγχου που διατηρούν οι ∆ήμοι ώστε 

να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα των 

υπαλλήλων, ο καλύτεροςπρογραμματισμός, κα-

ταμερισμός και εποπτεία για ταχεία εκτέλεση των 

εργασιών που τους ανατίθενται. Τα τελευταία πε-

ριστατικά υπεξαίρεσης εσόδων των ∆ήμων από 

τους υπαλλήλους (έσοδα από ενοικίαση κρεβατι-

ών στις παραλίες, εισπράξεις από τα παρκόμετρα) 

συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχουν φαίνεται οι σω-

στοί εποπτικοί μηχανισμοί.

5.  Εξοικονομήσεις ενέργειας στα ∆ημοτικά κτήρια 

και στο ∆ημοτικό φωτισμό καθώς επίσης και στα-

διακή εγκατάσταση ΑΠΕ στα ∆ημοτικά κτήρια κα-

θώς και το ∆ημοτικό φωτισμό.

6.  Μείωση στο μέτρο του δυνατού των διαφόρων 

δαπανηρών εκδηλώσεων που πραγματοποιούν 

οι ∆ήμοι.

7.  Αυστηρή εφαρμογή της υποχρέωσης όλων των 

∆ήμων για καταρτισμό ισοσκελισμένων ή/ και 

πλεονασματικών προϋπολογισμών.

8.  ∆ραστική μείωση των υπερωριών.

9.  Θεσμικό πλαίσιο που να προάγει την υπευθυνό-

τητα των αιρετών μελών των ∆ημοτικών Συμβου-

λίων και των ανώτερων τεχνοκρατών των ∆ήμων 

(σήμερα οι εκθέσεις της Γενικής Ελεγκτού για πα-

ράδειγμα, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των 

ευρημάτων, σπάνια οδηγούν σε ανάληψη ευθύ-

νης). 

Αντίγραφο της μελέτης και των εισηγήσεων του 

ΚΕΒΕ στάληκε στους Υπουργούς Εσωτερικών και 

Οικονομικών στον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινο-

βουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στη Γενική Ελέ-

γκτρια του κράτους και στον Πρόεδρο της Ένωσης 

∆ήμων με στόχο να ληφθούν υπόψιν στη λήψη των 

αναγκαίων αποφάσεων για εξορθωλογισμό των οι-

κονομικών των ∆ήμων.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισ-
ραήλ, που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ 
και η οποία είχε ως κύριο ομιλητή τον κ. 
Michael Sharan, ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο 
της Dagon Silos και μέλος του ∆ιοικητι-
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κατα-
σκευαστών του Ισραήλ. Θέμα της ομιλίας 
του κ. Sharan ήταν “Η περίπτωση του Ισ-
ραήλ, και πώς κατάφερε να αντιμετωπί-
σει την οικονομική κρίση”.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρό-

εδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης 
ανέφερε ότι η ανακάλυψη φυσικού αε-
ρίου στην Κυπριακή ΑΟΖ θα δώσει ώθη-
ση στην Κυπριακή οικονομία και θα 
τοποθετήσει την Κύπρο στον παγκό-
σμιο ενεργειακό χάρτη, ενώ παράλληλα 
θα ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο χω-

ρών μέσω των συνεργασιών που έχουν 
δημιουργηθεί στον τομέα αυτό.  Ο Πρέ-
σβης του Ισραήλ στην Κύπρο, κ. Michael 
Charari, αναφέρθηκε στις άριστες πολιτι-
κές και οικονομικές σχέσεις των δύο χω-
ρών.  Ο κ. Χριστάκης Παπαβασιλείου, 
Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέ-

σμου Κύπρου-Ισραήλ, μίλησε για τις πο-
λύ καλές εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις 
δύο χώρες και αναφέρθηκε στην έντο-
νη δραστηριότητα του συνδέσμου προς 
την κατεύθυνση αυτή. 
Στην παρουσίαση του ο κ. Sharan μί-

λησε για τα διάφορα μέτρα που έλαβε το 

Ισραήλ για αντιμετώπιση της κρίσης, το-
νίζοντας ως σημαντικούς παράγοντες το 
χρόνο, τη σοφία και την τύχη. Αναφέρ-
θηκε επίσης στο γεγονός ότι το Ισραήλ 
βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική κατά-
σταση το 2003, αλλά τα τολμηρά μέτρα 
που πάρθηκαν τη συγκεκριμένη χρονι-
κή περίοδο απέφεραν καρπούς. Τα κυρι-
ότερα από αυτά τα μέτρα ήταν η μείωση 
του κρατικού μισθολογίου και η αύξηση 
του ορίου αφυπηρέτησης από τα 65 στα 
67 χρόνια.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Υπουργός Οικονομικών 
κ. Βάσσος Σιαρλή, ο πρώην Υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής, ο 
πρώην Υπουργός Εμπορίου Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού κ. Αντώνης Πασχα-
λίδης, πρέσβεις διαφόρων χωρών και 
άλλοι επίσημοι. 

«September Business Lunch» Εκδήλωση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ισραήλ
Η σοφία, ο χρόνος και η τύχη τα κυριότερα συστατικά επιτυχίας του Ισραήλ

Tεράστιες προοπτικές και αμφίδρομη ετοιμότητα 
για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ινδία

Το ΚΕΒΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
οικονομικής συνεργασίας με την Ινδία 
χώρα η οποία συγκαταλέγεται στις ρα-
γδαία αναπτυσσόμενες χώρες διεθνώς 
και με ευρύτατες προοπτικές συνεχούς 
ανάπτυξης.
Τα θέματα Κύπρο-Ινδικής συνεργα-

σίας συζητήθηκαν σε συνάντηση του 
ΚΕΒΕ με την Ινδική αντιπροσωπεία στη 
Μικτή Κυπρο-Ινδική Επιτροπή για Οι-
κονομική, Επιστημονική, Τεχνική και 
Βιομηχανική Συνεργασία.  Η Ινδική αντι-
προσωπεία με το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανί-
ας (∆ιεύθυνση Ευρώπης) της Ινδίας κ. 
Sumanta Chaudhuri, επισκέφθηκε την 
Κύπρο για να συμμετάσχει στην 7η Σύ-
νοδο της Μικτής Κύπρο- Ινδικής Επι-
τροπής στις 27-28 Σεπτεμβρίου.  Στην 
αποστολή συμμετείχε και ο κος Rohit 
Sharma ∆ιευθυντής της Ομοσπονδίας 
των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επι-
μελητηρίων της Ινδίας. Στα πλαίσια της 
επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση στο ΚΕΒΕ με τον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα του Επιμελητηρίου κ. Μάριο 
Τσιακκή και τον Πρόεδρο του Κυπρο-
Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. 
Μάριο Ανδρέου και τον ∆ιευθυντή του 
Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών του 
ΚΕΒΕ κ. Χρίστο Πετσίδη.
Στη συνάντηση τονίστηκαν οι παρα-

δοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου 
και Ινδίας και επαναβεβαιώθηκε η δέ-
σμευση και των δύο πλευρών να εργα-
στούν για  συνέχιση και ενίσχυση της 
συνεργασίας τους με στόχο την εδραίω-
ση συνεχούς διεύρυνσης της Κυπρο-Ιν-

δικής συνεργασίας.  Για τον σκοπό αυτό 
έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο που έχουν να διαδραματί-
σουν τα Επιμελητήρια των 2 χωρών και 
συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί και ενι-
σχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και 
υποστήριξης τους προς τις επιχειρήσεις 
μέλη τους.
Από πλευράς του ΚΕΒΕ επισημάνθη-

καν οι πολλά υποσχόμενοι τομείς για 
συνεργασία και επενδύσεις με ειδική έμ-
φαση στον τομέα της ενέργειας, ο οποί-
ος με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ 
προσφέρεται για σημαντικές επενδύσεις. 
Ο Πρόεδρος του Κυπρο-Ινδικού Επιχει-
ρηματικού Συνδέσμου κος Μάριος Αν-

δρέου αναφέρθηκε στη σημασία του 
τομέα των υπηρεσιών και τις προοπτικές 
που προσφέρονται από Ευρωπαϊκές και 
διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο για επενδύσεις στην Ιν-
δία.
Στην Ινδική αντιπροσωπεία δόθηκαν 

συγκεκριμένα στοιχεία για τις προοπτι-
κές επιτυχούς συνεργασίας των δύο χω-
ρών και επανατονίστηκε η ανάγκη για 
ανανέωση της Συμφωνίας Αποφυγής 
∆ιπλής Φορολογίας Κύπρου-Ινδίας και 
τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν 
και για τις δύο χώρες από την εφαρμο-
γή της.
Στην συνάντηση έγινε αναφορά στην 

επίσημη επίσκεψη της Προέδρου των Ιν-

διών κας Pratibha Devisingh Ratil στην 
Κύπρο τον Οκτώβριο του 2009 καθώς 
και της επίσκεψης Κυπριακής Αποστο-
λής τον Οκτώβριο του 2010 στην Ινδία.  
Αναφέρθηκε επίσης ότι το ΚΕΒΕ έχει κα-
ταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για 
την προώθηση της συνεργασίας με την 
Ινδία και στα πλαίσια αυτά προγραμμα-
τίζεται επιχειρηματική αποστολή και δι-
οργάνωση επιχειρηματικού Φόρουμ 
στην Ινδία το Νοέμβριο του 2013.
Η Ινδική αντιπροσωπεία εξέφρασε 

πλήρη ικανοποίηση για τη συνεργασία 
με την Κύπρο και την ετοιμότητα για πα-
ραπέρα διεύρυνση της και ανάφερε ότι 
η Κύπρος είναι η 7η χώρα σε επενδύσεις 
στην Ινδία.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με την Ινδική αντιπροσωπεία στα γραφεία του  ΚΕΒΕ
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Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου διοργανώνει στις 19 με 21 Μαρτί-
ου 2013 στην Κίνα τη ∆ιεθνή ΄Εκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
και Eξαρτημάτων (Electronica China & Productonica China 2013). Η έκθεση 
θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο New International Expo Centre στη Σάγκαη 
και αναμένεται αύξημένη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών.  Στην προη-
γούμενη διοργάνωση σημειώθηκε αύξηση 15% με σύνολο 41847 επισκέ-
πτες και αύξηση 38% με σύνολο 664 εκθετών.  Λεπτομέρειες για την έκθεση 
στην ιστοσελίδα http://www.electronicachina.com.
Πληροφορίες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονά-
χου για την Ελλάδα και την Κύπρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Αθήνα 
0030-2106419000 & 038.

Εκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
στη Σαγκάη της Κίνας 19-21/3/2013

Η 2η ΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εργαλειομηχανών India 
Engineering Sourcing Show 2013 (IESS 2013) θα οργανωθεί από το Υπουρ-
γείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας στο Mumbai στις 14-16 Μαρτίου 
2013.
Η έκθεση καλύπτει τους τομείς των βιομηχανικών μηχανημάτων και εργα-
λειομηχανών, των βιομηχανικών προμηθειών, των υποδομών και έργων, 
των αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, της άμυνας, της ενέργειας και της και-
νοτομίας.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.iesshow.in/downloads/IESS2013 june,pdf

΄Εκθεση Βιομηχανικών Μηχανημάτων και ΄Εργων στο 
Μουμπάϊ  της Ινδίας 14-16 Μαρτίου 2013

Η Αιγυπτιακή εταιρεία ‘’Egyptian American for Petroleum Services and General 
Supply’’ ζητά εμπορική συνεργασία με Κυπριακές Εταιρείες.
Η Egyptian American παράγει Μπεντονίτη που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες 
φαρμάκων, καλλυντικών, καθαριστικών, ελαιοχρωμάτων, χάρτου, και εδώδιμων 
ελαίων όπως και στις κατασκευές, τις διατρήσεις και τη γεωργία.
∆ιεύθυνση:Egyptian American for Petroleum Services and General Supply
Tel.00201110447742, Fax. 002010202005420, E-mail:grand.egypt@yahoo.com
(Managing Director: Mr Tark Zidan

Αιγυπτιακή Εταιρεία ζητά συνεργασία

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται, αν και 
εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
2013 να συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση ‘’PROWEIN’’ στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας που θα γίνει στις 24 με 26 Μαρτίου 2013 και στην Έκθεση HOTEL 
UND GAST που θα γίνει στην Αυστρία από τις 7 μέχρι τις 9 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή να αποτείνονται στο Υπουργείο για 

πληροφορίες για τα έγγραφα και τις άλλες λεπτομέρειες που απαιτούνται.
Υπενθυμίζεται ότι για όλες  τις εκθέσεις του 2013, στις οποίες το Υπουρ-

γείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής ενί-
σχυσης με βάση τον κανόνα De Minimis που παραχωρείται για έξοδα 
συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, αποστο-
λή εκθεμάτων κ.λ.π.) θα παραχωρείται επίσης και οικονομική ενίσχυση που 
αφορά τα υπόλοιπα έξοδα (ξενοδοχείο, εισιτήριο, διαφημιστικό υλικό), σε 
όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και  εμπορία γε-
ωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι  της Συνθήκης 
(ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Η χορη-
γία αυτή ανέρχεται σε 
•  50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις 
μέρες της  έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως.

•  50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για ένα 
άτομο.

•  Μέχρι €1,200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, 
brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως

Συμμετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις σε Αυστρία
 και Γερμανία το 2013

AUSTRIA
ANDREAS VOGL. HOTEL-UND 

TOURISMUS-MANAGEMENT 

CONSULTING 

Emil-Raab-Strabe 31, 2500 Baden 

Bei Wien, Tel. 43-6763208159, Fax. 

43-2252-451390, E-mail:andreas.

voegl@voegl.at, http://www.

voegl.at

Services and know-how to hotel 

industry

LKW WALTER INTERNATIONALE 

TRANSPORTORGANISATION AG

Industriezentrum No. Sud., Strabe 

14, 2355 Wiener Neudorf, Tel. 

43-577770, Fax. 43-5777733, E-

mail:Austria@lkw-walter.com, 

http://www.lkw-walter.com

Truck transport from Greece to all 

European countries and back

NAHTEC 

NAHWARMETECHNOLOGIE UND 

ANLAGENTECHNIK GMBH

Philipsstrabe 37, 8403 Bebring, 

Tel. 43-3182/49480-0, Fax. 43-1-

3182/49480-280, 

E-mail:office@nahtec.at, http://

www.nahtec.at

Implementation of district 

heating systems, biomass and 

biogas plants (eco electricity 

generation)

ORTNER RECHTSANWALTS KG

Kirchengasse 6, 4810 Gmunden, 

Tel. 43-761264511, Fax. 43-

76126451110, 

E-mail:office@ortner-ortner.at, 

http://www.ortner-ortner.at

Services and Know – How for 

legal advice especially for the 

foundation of companies and real 

estate purchase contracts, law, 

and ship purchasing contracts

OSTERREICH WEIN MARKETING 

GMBH

Prinz-Eugen-Strabe 34, 1040 

Wien, Tel. 43-1-50392670, Fax. 43-

1-5039268, 

E-mail:office@austrianwine, 

http://www.austrianwine.com

Services and know-how to wine 

industry

SPIRIT DESIGN CONSULSTING & 

SERVICES GMBH

Siibergasse 8/7, 1190 Wien, 

Tel. 43-1-3677979-0, Fax. 43-1-

3677979-70, 

E-mail:spirit@spiritdesgn.com, 

http://www.spiritdesign.com

Consulting on services for 

Transportation (Rolling stock/

Underground Railways, 

Automotive, Special Purpose 

Vehicles, Maritime, Aviation)

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

Schottengasse 6-8, 1010 Wien, 

Tel. 43-5-05050, Fax. 43-5-0505-

56155, 

E-mail:info@unicreditgroup.at, 

http://www.bankaustria.at

Banking Services and known-how

SRI LANKA
ASHA AGENCIES LTD

Mr Ralph Anandappa

No. 72C, Bauddhaloka Mawatha, 

Colombo 04, Sri Lanka, Tel. 94-

11-4523900, Fax. 94-11-2585959, 

E-mail:ralph.aal@pership.com, 

http://www.pership.com

Airline agency, ship agency, 

warehousing/logistics/supply 

chain solution, transport, travel 

and leisure, off dock container 

terminal, freight forwarding/

customs clearance

INFORMATICS HOLDING LTD

Mr Hiran Wijewardene, Head-

Strategic Partner Development 

& Affiliate Channels, 104, 

Kithulwatte Road, Colombo 8, 

Tel. 94-11-5322900, Fax. 94-11-

2542832, 

E-mail:hiran.wije@iil.informatics.

lk, http://www.informaticsint.com

IT Consulting, E-Commerce 

Solutions, Off Shore 

Development, Project 

Management & Services, 

Turnkey Solutions, Education 

Solutions Development, Systems 

Integration

ZAARAS HOLDINGS (PVT) LTD

Mr Rinaz Nizar

No. 614, Maradana Road, 

Colombo 10, Sri Lanka, Tel. 94-11-

2688398, Fax. 94-11-2688833, E-

mail:rinaz@zaarasholdings.com, 

http://www.zaarasholdings.com

Vehicle maintenance and repair 

services

 Services Services
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Το Αιγυπτιακό Συμβούλιο Εξαγωγών Επίπλου διοργανώνει την 8η ΄Εκθεση 
Επίπλου Furnex Egypt 2012 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
στο Κάϊρο στις 1-5 Νοεμβρίου 2012.
Η ΄Εκθεση είναι από τις μεγαλύτερες στην ευρύτερη περιοχή και οι οργα-
νωτές καλούν Κύπριους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν.
Πληροφορίες:The Egyptian Furniture Export Council
Τηλ. 00202-25285036,25285037, Φαξ. 00202-25285036, E-mail:info@efec.
org.eg, http://www.efec.org.eg

΄Εκθεση Επίπλου Furnex Egypt 2012
1-2 Νοεμβρίου στο Κάϊρο

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 7η ∆ιεθνής Έκθεση του Ινδικού κρατιδίου Παντζιάπ EXPO-PITEX 2012 
θα πραγματοποιηθεί στις 6-10 ∆εκεμβρίου στην πόλη Αμριτσάρ του 
κρατιδίου.
Το Παντζιάπ έχει ένα από τα ψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στην 
Ινδία και η Αμριτσάρ αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο στη Βόρεια 
Ινδία.  Στην έκθεση συμμετέχουν 400 εκθέτες και την επισκέπτονται 
200.000 επισκέπτες.
Οργανωτής είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πα-
ντζιάπ.
∆ιεύθυνση: PHD Chamber of Commerce and Industry
PHD House, August Kranti Marg, New Delhi 110016, Tel. 91-11-
26863801-04, http://www.phdcci.in, E-mail:punlt@phdcci.in

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση 
στο Παντζιάπ 6-10 ∆εκεμβρίου

Η 4η ∆ιεθνής ΄Εκθεση Τεχνολογίας Πορτοπαραθύρων (4th Doors and 
Windows Technology International Exhibition) (DO –WINTECH) θα πραγ-
ματοποιηθεί στα Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο της Τεχεράνης στις 18 με 21 
Ιανουαρίου 2013.  έκθεση δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η αγορά 
πορτοπαραθύρων στο Ιράν είναι από τις δυναμικότερες στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και Περσικού Κόλπου.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης, http://www.titex.group.com

Εκθεση Τεχνολογίας Πορτοπαραθύρων
στην Τεχεράνη τον Ιανουάριο 2013

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

Περισσότεροι από 2500 επισκέπτες αναμένονται στη 3η ∆ιεθνή ΄Εκθεση Budapest 
Calling που θα πραγματοποιηθεί στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο, International 
Call Centre Expo της Ουγγρικής πρωτεύουσας στις 16-18 Οκτωβρίου.  Η ΄Εκθεση 
προσελκύει ιδιαίτερα του εμπλεκόμενους σε επικοινωνιακές υπηρεσίες, διοίκηση 
προσωπικού και επαγγελματική τεχνογνωσία όπως και σε όσους αναζητούν νέες 
συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην Κεντρική Ευρώπη.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hea.hu, Τηλ. 36-1-3654312, http://www.
budapestcalling.eu

΄Εκθεση Budapest Calling
16-18 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη

Το Εμπορικό Επιχειρηματικό και  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Μάλτας μας 

πληροφορεί ότι μέλος του ενδιαφέρεται για συνεργασία με προμηθευ-

τές μηχανημάτων αυτόματου καθαρισμού ταπήτων (automatic carpet 

cleaning machinery).

Περισσότερες πληροφορίες:

Ms Diane Seychell, Executive - Internationalisation

THE MALΤA CHAMBER OF COMMERCE, ENTERPRISE AND INDUSTRY

The Exchange Building, Republic Street, Valletta VLT 1117, Malta, Tel. 

356-21233873, http://www.maltachamber.org.mt, E-mail:seychell@

maltachamber.org.mt

Ενδιαφέρον για συνεργασία 
από επιχειρηματία της Μάλτας

Η Εταιρεία της Λιβερίας Golden Grown Limited ενδιαφέρεται για συνεργα-
σία με Κύπριους Βιομήχανους και εξαγωγείς
∆ιεύθυνση:
Golden Crown Ltd
Front Street, P.O. Box 1641, Monrovia, Liberia, Mobile:231-880275888, Fax. 
1-206-9622213

Εταιρεία της Λιβερίας Ενδιαφέρεται για συνεργασία

Στις 27-30 Οκτωβρίου 2012 θα διοργανωθεί από το HELEXPO A.E. και το 

‘’∆ιαβαλκανικό Επιχειρηματικό και Παρευξείνιο Κέντρο’’, στη Θεσσαλο-

νίκη, η έκθεση DEFENSYS 2012 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής 

‘Αμυνας της Ελλάδας και αποτελεί σημαντική ευκαιρία επαφών, συνα-

ντήσεων, επιχειρηματικών συνεργιών και κοινών επιχειρηματικών πρω-

τοβουλιών και για ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε 

θέματα άμυνας, εξοπλισμού και εθνικής ασφάλειας.

Το 2010, στην έκθεση συμμετείχαν Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουρ-

γοί ΄Αμυνας από 19 χώρες, 162 εταιρείες – εκθέτες από 22 χώρες και 9.342 

επαγγελματίες – επισκέπτες από 52 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.

helepxo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=2194

DEFENSYS 2012 στη Θεσσαλονίκη 27-30 Οκτωβρίου ∆ιεθνής ΄Εκθεση 
Στρατιωτικού και Αμυντικού Υλικού, Εξοπλισμού και Ασφάλειας

Ο κ. Μπάμπης Μητσόπουλος ιδιοκτήτης της εταιρείας APOLLON DIAS SRL 

με έδρα στη Ρουμανία ενδιαφέρεται για συνεργασία με Κύπριους επιχει-

ρηματίες στη διανομή των τροφίμων που εισάγει από διάφορες ευρωπα-

ϊκές χώρες, 

E-mail:BASIS[apolon.info@yahoo.com]

Ενδιαφέρον για συνεργασία από τη Ρουμανία
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 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εισαγωγές από την Κύπρο Οίκο

AUSTRIA
CONTAIN DRY AG
Endresstrabe 65/7/8, 1230 Wien, Austria, Tel. 
43-1-8870049, Fax. 43-1-6066353, 
E-mail:office@contain-dry.com, http://www.
contain-dry.com
Drying plants for sawmills, woodworking firms 
and major joinery firms

ECOLIGHTS SOLARE BE-LEUCHTUNG GMBH
Hopfgarten 18, 8741 Weibkirchen, Tel. 43-
357782330-0, Fax. 43-35778233044, 
E-mail:info@ecolights.at, http://www.
ecolights.at
Self sustainable solar lighting for local 
authorities

GE JENBACHER GMBH & CO OG
Achenseestrabe 1-3, 6200 Jenbach, Tel. 43-
5244600-0, Fax. 43-5244600-42907, 
E-mail:jenbacher.info@ge.com, http://
ww.gejenbacher.com
Gas Engines

HAFI PROJECT & TECHNOLOGY GMBH
MUHLETORPLATZ 4-6, 6800 Feldkirch, Austria, 
Tel. 43-5522-779240, Fax. 43-552231913, E-
mail:sales@hafi.cc, http://www.hafi.cc
Turnkey plant for use in municipal sewage 
treatment plants including aeration panels 
and blowers

KORNER CHEMIEANLAGENBAU GMBH
Am Bahnhof 26, 8551 Wies, Tel. 43-34652513, 
Fax. 43-34652118, 
E-mail:office@koerner.at, http://www.koerner.at 
Hot-dip galvanizing plants steel construction 
with a long lifespan

MAPLAN GMBH
Schoellergasse 9, 2630 Ternitz, Tel. 43-
2630357060, Fax. 43-263035408, 
E-mail:office@maplan.at, http://www.
maplan,at
Elastomer injection moulding machines 
plants, machines and accessories for the 
rubber, solid/liguid silicone 

SED PRODUCTIONSGESMBH
Gorskistrabe 16, 1230 Wien, Tel. 43-
1/6160303-0, Fax. 43-1-6160303-6, 
E-mail:sed@evienna.at, http://www.sed.at
Photovoltaic solar roof tiles

VACUUM-ASSISTED ABSORPTION TIMBER DRY 
PLANTS
Endresstrabe 65/7/8. 1230 Wien, Austria, Tel. 
43-1-8870049, Fax. 43-1-6066353, 
E-mail:office@contain-dry.com, http://www.
contain-dry.com
Drying plants for sawmills, woodworking firms 
and major joinery firms

CHINA
HANGZHOU MINGZHU AUTO A/C PARTS CO. LTD

Tel. 0086-571-87387515, Fax. 0086-571-
88855232, http://www.hzcaulklnggun.cn, 
http://www.bzxdly.cn, E-mails:sales08@
mzacparts.com
Condenser and evaporator for auto ac parts

LINYL SHENGJIA IMPORT & EXPORT CO. LTD
Tel./Fax. 0086-5398152151, E-
mail:shengjiachina@gmail.com
Plywood supplier

WAN LU CO., LTD
Tel. 86-53266717968, Fax. 86-53285819681, E-
mail:wanluleather@gmail..com, 
High quality pig  suede for garment leather 
and pig lining for shoes

GREECE
Α/ΦΟΙ ΚΑΜΠΑΡΗ
Ανακύκλωση Μετάλλων
Τηλ. 2310-577025-6, Φαξ. 2310-577005, 
Ενδιαφέρον για τσιμεντοβιομηχανίες

EMELCAT SA
Τηλ. 2463081178, Φαξ. 2463081179, http://
www.emelcat.gr, E-mail:info@emelcat.gr
Ηλιακούς συλλέκτες νερού και θέρμανση χώ-
ρου

IONEL AEBE
Κασταμονής 5, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ. 14121 Αθήνα, 
Τηλ. 210-2779911, Φαξ. 210-2779914, Φίλτρα 
απιονισμένου νερού για εργαστήρια μικροβι-
ολογικών αναλύσεων, αιματολογικών εξετάσε-
ων, παρασκευής φαρμάκων, καλλυντικών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 6945045027, 
΄Επιπλα, δομικά υλικά, χρώματα, ξύλινα δά-
πεδα, έπιπλα κουζίνας και ξενοδοχειακός εξο-
πλισμός

NATCO TRADING CO.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Αϊδινίου 27, 16675 Γλυφάδα Αθήνα, Τηλ. 210-
9440890, Φαξ. 213-0349357, 
Μέλι, ελαιόλαδο και προϊόντα καραμελοποιίας

INDIA
ADJ AGRI INTERNATIONAL LLP
B/1, First Floor, Shree Panchnath Complex, 
Opp. St. Mary’s School, Kalavad Road, Rajkot 
360 005, (Guj) India, Tel. 91-281-3059697, Fax. 
91-281-2451825, 
E-mail:adjagri@gmail.com, http://www.adjagri.
com
Spices, oil seeds, pulses and grains produced 
in Gujarat State

ISRAEL
LOGINNO
Contact:Mr Schachar Tal
Tel. 00972-3-9791000, Fax. 00972-3-9792000, 
E-mail:schachar.tal@loginno.com
Innovative monitoring service for dry 
containers

PLASGAN
Contact:Mr Moti Nir
Tel. 00972-544-866423, Fax. 00972-9-8669143, 
E-mail:moti@plasgan.co.il, http://www.
plasgan.co.il
Water recycling/humidity systems (greywater)

KENYA
DAFINA TEA TRADERS LTD
P.O. Box 47390-100 Nairobi, Kenya, Tel. 25420-
2223845/312662, Fax. 254-20-2245267, E-
mail:info@dafinatea.com, http://www.
dafinatea.com
Tea

SRI LANKA
DELMEGE FORSYTH & CO (EXPORTS) LTD
Mr Janaka Suwandaratne
No. 101, Vinayalankara Mawatha, Colombo 
10, Sri Lanka, Tel. 94-11-2683752, Fax. 94-11-
2678936, E-mail:delmegeexp@delmege.com, 
http://www.delmege.com
Bulk tea, kernel products, coir based soil 
substrates, products of erosion control and 
landscaping, semi processed fibres, products 
for other applications,

GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD
Mr Keerthi Gunawardane
835, Kotte Road, Ethul Kotte, Kotte, Sri Lanka, 
Tel 94-11-7396100-3, Fax. 94-11-2867280, E-
mail:info@graphicsrilanka.com, http://www.
graphicsrilanka.com
Ncr business forms, Ncr Stationery, soft cover 
books, waiter pads

HELIX ENGINEERING (PVT) LTD
Mr Laksiri J. Peiris
17, Horton Place, Colombo 07, Sri Lanka, Tel. 
94-11-2681709, Fax. 94-11-2681710, 
E-mail:helix@slt.lk, http://www.helixeng.com
Los splitters, black & green tea processing 
machinery, energy saving type industrial 
fans,industrial automation & material handling 
systems

M/S ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD
104/11, Grandpass Road, Colombo 14, 
Sri Lanka, Tel. 94-11-4798774, Fax. 94-11-
2344363, E-mail:trading@eswaran.com, http://
www.eswaran.com
Tea

NAWALOKA POLYSACKS (PVT) LTD
Mr Chamara Weerasinghe
No. 42, Negombo Road, Peliyagoda, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-5888999, Fax. 94-11-2931075, E-
mail:Chamara@nawaloka.lk, http://www.
nawaloka.lk
Printed and unprinter woven polypropylene 
bags/plastic tubs, cups and containers, plastic 
decorative mats

PARA XPO PRODUCTS (PVT) LTD
Mr Royle Alles

66 Paradise Ferry Road, Colombo 12, Sri Lanka, 
Tel. 94-112435346, Fax. 94-11-2423686, E-
mail:paraxpo@gmail.com, 
All types of foodstuffs & beverages

P.D. ROMANIS & SONS (Estb 1959)
Mr Wimal Devasirirante
99, St. Sebastian Street, Colombo 12, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-2324453/54, Fax. 94-11-2388205, 
E-mail:pdroms@sltnet.lk, http://www.
pdrexporters.com
General products

PENGUIN INDUSTRIES (PVT) LTD
Ms Theekshana Ratnasekera
No. 115 Maya Avenue, Colombo 06, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-2552376-8, Fax. 94-11-2553200, E-
mail:theckshana@penaudio.com, http://www.
penaudio.com
CD/DVD with data and on-body print

SADAHARITHA AGRI FARMS & EXPORTERS 
(PVT) LTD
Mr Kapila De Silva
6-A, Alfred Place, Colombo 03, Sri Lanka, Tel. 
94-11-5234000, 94-7707-39789, Fax. 94-11-
2564001, E-mail:kapila@sadaharitha.com, 
http://www.sadaharitha.com
Fresh fruit, fresh vegetables, herbs, spices, 
Ceylon tea, processed fruits, fresh cocoa, 
towels and bed linen, dry fish and seafood

ZAARAS HOLDINGS (PVT) LTD
Mr Rinaz Nizar
No. 614, Maradana Road, Colombo 10, 
Sri Lanka, Tel. 94-11-2688398, Fax. 94-11-
2688833, E-mail:rinaz@zaarasholdings.com, 
http://www.zaarasholdings.com
Garments & fabrics

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

CMG ELECTRIC MOTORS
Contact Person:Mr Barak Metzger
Tel. 00972-4-6270777, E-mail:barak.metzger@
cmggroup.co.il, http://www.cmggroup.co.il, 
Electric motors

MPS AGENCY
Contact Person: Mr Gerard Pomper
Http://www.subchrono.com, E-
mail:Impsgroupe@gmail.com, Tel. 00972-77-
5240690
Diving watches
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GREECE
MG HELLAS
Tel. 2310-788677, Fax. 2310-78878, 
Πλαστικά και ανοξείδωτα βαρέλια, δίχτυα ελιάς, καλλυντι-
κά & απορρυπαντικά

ISRAEL
KOBI ATAR
E-mail:kobi1atar@gmail.com, Mobile:00972-52-8544650
Black & white cement

TUV TEVA LTD
E-mail:teva@netvision.net.il, 
Carob powder

SRI LANKA
GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD

Mr Keerthi Gunawardane
835, Kotte Road, Ethul Kotte, Kotte, Sri Lanka, Fax. 
94-11-2867280, Tel. 94-11-7396100-3, E-mail:info@
graphicsrilanka.com, http://www.graphicsrilanka.com,
Papers

HELIX ENGINEERING (PVT) LTD
Mr Laksiri J. Peiris
No. 17, Horton Place, Colombo 07, Sri Lanka, Tel. 94-11-
2681709, Fax. 94-11-2681710, E-mail:helix@slt.lk, http://
www.helixeng.com
General products

MARKSS HLC (PVT) LTD
Mr Maithri Bandaranaike
No. 153/3, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, 
Sri Lanka, Tel. 94-11-2368686m Fax. 94-11-5338538, E-

mail:hr@markss.lk, http:///www.marksshealtheare.lk
Pharmaceuticals, nutraceuticals, medical devices/
equipments

M/S ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD
Mr Kuleena Fernando
104/11, Grandpass Road, Colombo 14, Sri Lanka, Tel. 94-
11-4796712, Fax. 94-11-2344363, E-mail:trading@eswaran.
com, http://www.eswaran.com
General products

TOKYO CEMENT GROUP
Mr Christopher Fernado
469 1/1,Galle Road, Colombo 3, Sri Lanka, Tel. 94-11-
2558104, Fax. 94-11-2500897, E-mail:ggm@tokyocement.
lk, http://www.tokyocement.lk
Cement clinker, gypsum & pozzolana, cement, spare parts 

for cement grinding 
plants and all 
electrical & electronic 
items for grinding 
plants

ZAARAS 
HOLDINGS (PVT) LTD
Mr Rinaz Nizar
No. 614, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka, Tel. 
94-11-2688398, Fax. 94-11-2688833, E-mail:rinaz@
zaarasholdings.com, http://www.zaarasholdings.com
Foodstuff, automotive, fabrics and garments, electrical 
items, electronic products, building and construction 
materials
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Το Συμβούλιο προώθησης εξαγωγών χειροτεχνίας της Ινδίας διοργανώ-
νει την 34η έκθεση ειδών Χειροτεχνίας και ∆ώρων της Ινδίας στο Εκθεσια-
κό Κέντρο India Expo Centre and Mart, Greater Noida Expressway, στο Νέο 
∆ελχί στις 15 με 18 Οκτωβρίου 2012.
Πληροφορίες: Export Promotion Council for Handicrafts, Epch. House, 
Pocket 6 & 7, Sector C, L.S.C. Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 91-11-
26135256, Fax. 91-11-261355518, E-mail:epch@vsnl.com, http://www.
epch.in

Έκθεση Χειροτεχνίας και ∆ώρων 
στο Νέο ∆ελχί 15-18 Οκτωβρίου

 
Στις 7-8 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιείται στο Βελιγράδι Σερβικό Επενδυ-

τικό Συνέδριο Κορυφής στο οποίο θα συμμετάσχουν οι εκτελεστικοί λήψης 

απόφασης στους τομείς των υποδομών, των κατασκευών, της ενέργειας, 

της μεταποίησης, των βιομηχανιών πληροφορικής, των τραπεζών, των 

επενδύσεων και των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες :http://www.euroconvention.com/events.php?action 

=details@even_id=69&PHPSESSID=53af53b31cd51776d9d0445bee9b282b

Επενδυτικό Συνέδριο στο Βελιγράδι 
7-8 Νοεμβρίου 2012

 
∆ιεθνής ΄Εκθεση Επενδύσεων (GEWINN-MESSE) στη Βιέννη 18-19 Οκτω-
βρίου 2012.
Πληροφορίες: http://www.gewinnmesse.at

΄Εκθεση ITS για πληροφόρηση τροχαίας, e-freight  και logistics, διαχείρι-
ση εκτάκτων καταστάσεων και ατυχημάτων, υποδομής οχημάτων, οδικής 
ασφάλειας κλπ (ERTICO VIENNA) στη Βιέννη 22-26 Οκτωβρίου 2012 
Πληροφορίες: http://www.2012.itsworldcongress.com/content/exhibition

Εμπορική ́ Εκθεση παιχνιδιών, χειροτεχνίας, διακοσμητικών (MODELLBAU/
IDEENMESSE 2012) στη Βιέννη 25-28 Οκτωβρίου 2012.  
Πληροφορίες: http://www.modell-bau.at, http://www.ideen-welt.at

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση για την επισιτιστική βιομηχανία, τα εστιατόρια 
και ξενοδοχεία (ALLES FUR DEN GAST – HERBST) στο Σάλτσμπουργκ 10-
14 Νοεμβρίου 2012.
Πληροφορίες: http://www.gastmesse.at

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική ΄Εκθεση (INTERPADAGOGICA) στο Σάλ-
τσμπουργκ 22-24 Νοεμβρίου 2012
Πληροφορίες: http://www.interpaedagogica.at/en/index.html

∆ιεθνής Εμπορική ΄Εκθεση Ενέργειας RENEXPO  στο Σάλτσμπουργκ 24-26 
Νοεμβρίου 2012.
Πληροφορίες:http://www.renexpo-austria.at

Εμπορικές Εκθέσεις στην Αυστρία

Ενδιαφέρον για εξεύρεση συνεργάτη ή εταίρου για ίδρυση στην Κύπρο κέ-
ντρου MRI και/ή  CT Imaging έχει διαβιβασθεί στο ΚΕΒΕ από το Εμπορικό 
Γραφείο της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία.
∆ιεύθυνση:Global Versa Radiology
Contact:Mr Ashley Dadid, E-mail:Ashley@gvrad.com, http://www.gvrad.
comTel. 00972-3-5105984, 

Ισραηλινό Ενδιαφέρον για συνεργασία

Ο Αμερικανικός Οργανισμός ‘’Yoggy’s LLC’’ με έδρα τη Φλόριντα και με 
ηγετική θέση στη βιομηχανία παγωμένου γιαουρτιού χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε λίπος, προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας από κέντρα πωλήσεων 
Franchise (franchise outlets) στο Κατάρ.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Γραφείο της Εταιρείας για τη 
Μέση Ανατολή στην Αίγυπτο στην διεύθυνση Middle East Licensing 
Department:
6 of October, Cairo, Egypt, Tel. 201111101132, E-mail:franchise@yoggys.
com

Ευκαιρίες Franchise

Το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο και Έκθεση Ανανεώσιμης Ενέργειας θα πραγματο-
ποιηθεί στο Εϊλάτ του Ισραήλ στις 27-29 Νοεμβρίου 2012. 
Η διοργάνωση αποτελεί κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα παρουσία-
σης τεχνολογικής καινοτομίας, επιχειρηματικών ευκαιριών, πολιτικών και  
εφαρμογών στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.
Πληροφορίες στον ιστοχώρο:
http://www.eilatenergy.org
Περισσότερες πληροφορίες από το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας του 
Ισραήλ στη Λευκωσία, Τηλ. 22369508, Φαξ. 22-666338, E-mail:economy@
nicosia.mfa.gov.il

Συνέδριο και Έκθεση Ανανεώσιμης Ενέργειας
στην Εϊλάτ του Ισραήλ 27-29 Νοεμβρίου

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2012Δ0054

Το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα 
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 
(Τ.Κ.Α.Π) ζητά από ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς που πληρούν 
τους όρους των Εγγράφων του πα-
ρόντος διαγωνισμού, να υποβάλουν  
προσφορά με σκοπό σύναψης ∆ημό-
σιας Σύμβασης που θα έχει ως Αντι-
κείμενο την  πραγματοποίηση της 
σταδιακής προμήθειας από τις απο-
θήκες/εγκαταστάσεις  του Αναδόχου 
καθώς και  τη σταδιακή παράδοση σε 
Τμηματικές Αποθήκες διαφόρων Φο-
ρέων του ∆ημοσίου σε όλες τις Επαρ-
χίες της ελεύθερης Κύπρου διαφόρων 
τύπων λιπαντικών για περίοδο δώ-
δεκα (12) μηνών από την υπογρα-
φή της Συμφωνίας. Τα προϊόντα αυτά 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοι-
νών αναγκών Φορέων του ∆ημοσίου.  
Κάθε προσφέρων πρέπει να συμβά-
λει προσφορά με κατάλογο τιμών για 
το σύνολο όλων των κατηγοριών και 
για όλα τα είδη και συσκευασίες κά-
θε κατηγορίας Λιπαντικών που ανα-
φέρονται στον Πίνακα Απαιτούμενων 
Προϊόντων/Προμηθειών και καθο-
ρίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξα-

σφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή με την καταβολή 
του ποσού των €40 στο οποίο συμπε-
ριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α., 
από τα γραφεία που βρίσκονται στο 
σύμπλεγμα των κεντρικών αποθη-
κών του Τ.Κ.Α.Π. και από τα Επαρχι-
ακά γραφεία του Τμήματος, από την 
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012.  
Μπορούν  επίσης να τα εξασφαλίσουν 
μέσω των δύο πιο κάτω ιστοσελίδων 
www.eprocurement.gov.cy, www.
mof.gov.cy/dgps  ∆ΩΡΕΑΝ. ∆ιευκρι-
νίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι Εν-
διαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να 
προμηθευτούν τα ΄Εγγραφα ∆ιαγω-
νισμού 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 συνοδεύονται από Εγγύηση Συμ-
μετοχής (προσωπική επιταγή ή τραπε-
ζική εγγύηση) για ποσό ίσο με το 10% 
της συνολικής αξίας της προσφοράς 
(χωρίς Φ.Π.Α.) στο όνομα του ∆ιευθυ-
ντή 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 

προσφορών είναι η Παρασκευή 9  Νο-
εμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Προ-
σφορές που θα φθάσουν μετά την πιο 
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα λη-
φθούν υπόψη.
Οι προσφορές υποβάλλονται 

σύμφωνα με τον τρόπο και με τους 
όρους που  περιγράφονται στα Έγ-
γραφα ∆ιαγωνισμού  στην ακόλου-
θη διεύθυνση: 
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφο-

ρών, Υπουργείο Οικονομικών, γωνία 
Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυ-
ξεντίου, 1439 Λευκωσία.  ΄Ολες οι προ-

σφορές 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 Εγγρά-
φων ∆ιαγωνισμού και αναφέρονται 
συνοπτικά στο ΄Εντυπο 10 των εν λό-
γω Εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στους αρμόδιους λειτουργούς του 
Τμήματος:  κ. Πέτρο Μούζουρα και κα. 
Μαρία Σάββα και στα τηλέφωνα 22-
601270 και 22-601255 αντίστοιχα.
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Οι προτάσεις  που κατατέθηκαν από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου για 

ενιαίο μηχανισμό εποπτείας (ΕΜΕ) των τρα-

πεζών της ευρωζώνης αποτελούν σημαντικό 

βήμα για την ενίσχυση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στο νέο ενιαίο 

μηχανισμό, η τελική ευθύνη για συγκεκριμέ-

να εποπτικά καθήκοντα που συνδέονται με 

τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλων των 

τραπεζών της ευρωζώνης θα ανήκει στην Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι εθνικές 

εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να διαδραμα-

τίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κα-

θημερινή εποπτεία και την προετοιμασία και 

εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ. Επιπλέ-

ον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να εκπο-

νηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

(ΕΑΤ) ενιαίο εγχειρίδιο για την εποπτεία, ώστε 

να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της εσωτερι-

κής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της 

εποπτείας των τραπεζών στις 27 χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν έως το 

τέλος του 2012 τους κανονισμούς που προ-

τείνονται σήμερα, σε συνδυασμό με τα άλλα 

τρία συστατικά στοιχεία της ολοκληρωμένης 

«τραπεζικής ένωσης» – το ενιαίο εγχειρίδιο κα-

νόνων υπό μορφή κεφαλαιακών απαιτήσεων 

(βλ. IP/11/915), το εναρμονισμένο καθεστώς 

προστασίας των καταθέσεων (βλ. IP/10/918) 

και το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανά-

καμψη και την εξυγίανση (βλ. IP/12/570).

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: « Σήμερα 

, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για έναν 

ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας, που 

αποτελεί σημαντικό βήμα προς την τραπεζική 

ένωση. Το νέο σύστημα , με την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα στον πυρήνα της και την 

συμμετοχή εθνικών εποπτικών οργάνων, θα 

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσον αφο-

ρά την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευ-

ρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση 

του δημοκρατικού ελέγχου. Μία από τις κορυ-

φαίες προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι 

η καθιέρωση της ευρωπαϊκής εποπτείας μέ-

χρι τις αρχές του επόμενου έτους. Κατ΄αυτόν 

τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για αποφάσεις 

προκειμένου να χρησιμοποιούνται ευρωπα-

ϊκοί μηχανισμοί ασφαλείας για την ανακε-

φαλαιοποίηση των τραπεζών».Και συνέχισε 

«Πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο με-

ταξύ των κρατών και των τραπεζών τους. Στο 

μέλλον, οι ζημιές των τραπεζιτών δεν πρέπει 

να γίνουν χρέος για το λαό και να θέτουν υπό 

αμφισβήτηση την δημοσιονομική σταθερό-

τητα ολόκληρων χωρών» 

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Επί-

τροπος Michel Barnier δήλωσε: «Η τραπεζική 

εποπτεία πρέπει να γίνει αποτελεσματικότε-

ρη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διασφαλί-

ζοντας τη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων 

της ενιαίας αγοράς. Η ΕΚΤ θα είναι αρμόδια 

να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες στη ευρωζώ-

νη θα παραμείνουν προσηλωμένες σε υγι-

είς χρηματοπιστωτικές πρακτικές. Τελικός μας 

στόχος είναι να παύσει η χρησιμοποίηση χρη-

μάτων των φορολογούμενων για τη διάσωση 

τραπεζών». Στη συνέχεια ο κ. Barnier δήλωσε: 

«Προτείνουμε μηχανισμό με τον οποίο θα δι-

αχωριστεί εντός της ΕΚΤ η εποπτεία από τη νο-

μισματική πολιτική και θα διασφαλιστεί ότι η 

ΕΚΤ θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο για τις εποπτικές αποφάσεις».

Η δέσμη μέτρων που προτείνεται σήμερα 

περιλαμβάνει: 

•Κανονισμό με τον οποίο ανατίθενται στην 

ΕΚΤ διευρυμένες εξουσίες για την εποπτεία 

όλων των τραπεζών της ευρωζώνης, με μηχα-

νισμό για την εθελοντική συμμετοχή σε αυτήν 

των χωρών εκτός ευρωζώνης.

•Κανονισμό με τον οποίο εναρμονίζεται ο 

ισχύων κανονισμός για την ΕΑΤ με το νέο θε-

σμικό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων 

από την ΕΑΤ θα παραμείνει ισορροπημένη και 

ότι η ΕΑΤ θα συνεχίσει να φροντίζει για τη δια-

φύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

Ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η 

σφαιρική θεώρηση της Επιτροπής για την 

τραπεζική ένωση, η οποία αφορά το ενιαίο 

εγχειρίδιο κανόνων και τον ενιαίο εποπτι-

κό μηχανισμό, καθώς και τα επόμενα βήμα-

τα για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης των 

τραπεζών.

Ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες όσον 

αφορά την ευρωζώνη θα ασκούνται σε πα-

νευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα αυτές 

που έχουν καθοριστική σημασία για τη διατή-

ρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

και τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν 

την βιωσιμότητα των τραπεζών. Στην ΕΚΤ 

θα ανατεθεί η αρμοδιότητα έγκρισης της λει-

τουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των, η εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστό-

τητα και τη μόχλευση, καθώς και η εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 

δραστηριοτήτων. Η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να 

λαμβάνει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όταν 

μια τράπεζα παραβιάζει, ή υπάρχει κίνδυνος 

να παραβιάσει, τις κανονιστικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, αξιώνοντας από τις τράπεζες να 

λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Η ΕΚΤ θα συνεργάζεται με την ΕΑΤ, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρη-

ματοπιστωτικής Εποπτείας. Ο ρόλος της ΕΑΤ 

θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος 

σε σχέση με τον τωρινό της ρόλο: Θα συνεχί-

σει την εκπόνηση του ενιαίου εγχειριδίου κα-

νόνων που θα ισχύει και στα 27 κράτη μέλη 

και θα διασφαλίζει τη συνοχή των εποπτικών 

πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση.

Για τις διασυνοριακές τράπεζες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός 

των κρατών μελών που συμμετέχουν στον 

ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), θα συνεχί-

σουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες 

συντονισμού εγχώριας εποπτικής αρχής/επο-

πτικής αρχής υποδοχής. Ως προς τα θέματα 

για τα οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει εποπτικά κα-

θήκοντα, η ΕΚΤ θα ενεργεί ως εγχώρια εποπτι-

κή αρχής/εποπτικής αρχής υποδοχής για όλα 

τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει να έχει συγκροτηθεί 

ο ΕΕΜ έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Για να 

καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στο νέο 

μηχανισμό προβλέπεται περίοδος σταδιακής 

εφαρμογής. Σε πρώτο στάδιο, από την 1η Ια-

νουαρίου 2013, η ΕΚΤ θα έχει τη δυνατότητα 

να αποφασίσει να αναλάβει την πλήρη αρμο-

διότητα εποπτείας οποιουδήποτε χρηματοπι-

στωτικού ιδρύματος, ιδίως εκείνων που έχουν 

λάβει ή ζητήσει δημόσια χρηματοδότηση. 

Από την 1η Ιουλίου 2013, θα τεθούν υπό την 

εποπτεία της ΕΚΤ όλες οι τράπεζες μεγάλης 

συστημικής σπουδαιότητας. Η περίοδος στα-

διακής εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί 

έως την 1η Ιανουαρίου 2014, μετά την οποία 

ο ΕΕΜ θα καλύπτει όλες τις τράπεζες.

Ιστορικό

Χάρις στο ενιαίο νόμισμα και την ενιαία 

αγορά, ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ μεγεθύνε-

ται και ενοποιείται όλο και περισσότερο. Πολ-

λές τράπεζες είχαν αναπτύξει διασυνοριακές 

δραστηριότητες και έχουν επεκταθεί εκτός 

των οικείων εθνικών αγορών.

Λόγω της συλλογικής νομισματικής αρμο-

διότητας στη ευρωζώνη και της στενότερης 

χρηματοπιστωτικής ενοποίησης υπάρχουν 

συγκεκριμένοι κίνδυνοι διασυνοριακών δευ-

τερογενών επιπτώσεων εντός της ευρωζώνης, 

σε περίπτωση τραπεζικών κρίσεων. Ο συντο-

νισμός της εποπτείας των τραπεζών σε εθνικό 

επίπεδο δεν αποτελεί πλέον επιλογή για την 

ευρωζώνη. Χρειάζεται η μετάβαση σε ενοποι-

ημένο σύστημα.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη σύνο-

δο κορυφής για τη ζώνη του ευρώ που πραγ-

ματοποιήθηκαν στις 28/29 Ιουνίου οι ηγέτες 

της ΕΕ συμφώνησαν ότι η εμβάθυνση της Οι-

κονομικής και Νομισματικής Ένωσης απο-

τελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης της 

τρέχουσας κρίσης. Η τραπεζική ένωση είναι 

ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία για τη βα-

θύτερη ενοποίηση. Και τα τέσσερα συστατικά 

στοιχεία της τραπεζικής ένωσης είναι ζωτικής 

σημασίας (βλ. MEMO/12/656 για την τραπεζι-

κή ένωση). Οι εκκρεμούσες προτάσεις πρέπει 

να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η από-

φαση των κρατών μελών να συγκροτηθεί 

ενιαίος εποπτικός μηχανισμός ήταν προϋπό-

θεση για πιθανή άμεση ανακεφαλαιοποίηση 

των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-

σμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Ως επόμενο βήμα, μετά την επίτευξη συμ-

φωνίας σχετικά με τις εκκρεμούσες προτάσεις, 

η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση 

για ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης, ο 

οποίος θα πραγματευθεί αποτελεσματικά τη δι-

ασυνοριακή εξυγίανση των τραπεζών και την 

αποφυγή χρησιμοποίησης χρημάτων των φο-

ρολογουμένων για τη διάσωση των τραπεζών.

Βλ. επίσης MEMO/12/662

Περισσότερες πληροφορίες

Τα κείμενα των νομοθετικών προτάσεων 

και της ανακοίνωσης είναι αναρτημένα στην 

ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/

finances/committees/index_en.htm 

Αρμόδιοι για επικοινωνία, Βρυξέλλες: 

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

 Αρμόδιος για επικοινωνία, Λευκωσία:

Μπάμπης Μεταξάς (22 817 576, 99 689 552)

 Η Επιτροπή προτείνει να δοθούν νέες εξουσίες στην ΕΚΤ για την 
εποπτεία του τραπεζικού τομέα, στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης



 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
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Συνάντηση με τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Αιγαίου της Ελλάδος 
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη είχε 
ο ∆ιευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ 

Λευκωσίας Ανδρέας Αντωνιάδης στις 
5 Σεπτεμβρίου 2012. Ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Αιγαίου βρισκόταν 
στην Κύπρο στα πλαίσια επίσημης 

επίσκεψης.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν 

θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης 
και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες 

ευρύτερης συνεργασίας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ), σε συ-
νεργασία με διάφορους εταίρους 
προερχόμενους από χώρες όπως η 
Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία, έχει 
εγκριθεί για συμμετοχή στο Ευρωπα-
ϊκό Ερευνητικό έργο Learning from 
Analogies  (LEAN), κάτω από τη δρά-
ση Λεονάρντο Ντα Βιντσι (μεταφο-
ρά καινοτομίας) του προγράμματος 
∆ια Βίου Μάθησης (LLP). Συντονι-

στής του συγκεκριμένου έργου είναι 
ο Κυπριακός Συμβουλευτικός Οργα-
νισμός Eurosuccess Consulting.
Σκοπός  του εν λόγω έργου είναι η 

δημιουργία δεξαμενών εκπαίδευσης 
και η ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων 
διευθυντικών στελεχών και επιχει-
ρηματιών διαμέσου της μεταφοράς 
καινοτόμου μεθοδολογίας που βα-
σίζεται στη χρήση «αναλογιών» 
σχετικά με την εκπαίδευση στη διοί-

κηση. 
Για επιχειρήσεις και διευθυντικά 

στελέχη «η σκέψη μέσα από αναλο-
γίες» σημαίνει να σκέφτονται μέσα 
από τον παραλληλισμό ορισμών 
και γεγονότων που δεν συνδέονται 
άμεσα με τις δραστηριότητές τους. 
Η κατάρτιση στην «αναλογική» 
προσέγγιση βασίζεται στην προ-
ϋπόθεση ότι κουλτούρες και πρα-
κτικές που είναι διαφορετικές από 

αυτές που αντιμετωπίζουμε στην 
καθημερινή εργασία μπορεί να 
αναδείξουν καινοτόμες προσεγγί-
σεις για επιχειρηματικά και διευθυ-
ντικά στελέχη.
Βασική αρμοδιότητα του ΕΒΕΛ κα-

τά τη διεκπεραίωση του έργου απο-
τελεί η οργάνωση και υλοποίηση 
των θεμάτων διάχυσης/προώθη-
σης καθώς και η πιλοτική εφαρμογή 
στις ομάδες-στόχους.

Μέχρι 31.12.2012 υποβολή αιτήσεων για De Minimis
xορηγία σε επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις το 2013 
Από τις 27 Σεπτεμβρίου 2012 το Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού άρχισε 
να παραλαμβάνει αιτήσεις για ιδιωτική συμμε-
τοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα υλοποι-
ηθούν την περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013, στα 
πλαίσια του “Σχεδίου Eνισχύσεων Ήσσονος Ση-
μασίας (De minimis) προς Επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης 
ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμ-
μετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγο-
ρά και Τρίτες Χώρες”. 
∆ικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊό-
ντων, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 
Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊό-
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αι-

τήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης 
Γεωργικών Προϊόντων, του Υπουργείου Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts.  Οι αιτή-
σεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, μέχρι και 
τις 31/10/2012 στη διεύθυνση που αναγράφε-
ται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται με-
τά τις 31/10/2012 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δε θα λαμβάνονται υπόψη.  Σημειώνεται ότι, 
το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει 
έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋ-
πολογισμού για το έτος 2013 από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού
Υπηρεσία Εμπορίου - Κλάδος Προώθησης Γε-

ωργικών Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867135, 22867329, 22867234
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μικρά

Επαφές Προέδρου 
με Τοπικές Αρχές
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συ-

νάντηση του Προέδρου του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λεμεσού κ. Φιλόκυπρου Ανδρέου με 
το ∆ήμαρχο Λεμεσού κ.Ανδρέα Χρί-
στου. Η συνάντηση έγινε στα πλαί-
σια των προκαθορισμένων επαφών 
του Προέδρου του ΕΒΕΛ με τις Αρχές 
της πόλης και σκοπό είχε τη συζήτηση 
θεμάτων που απασχολούν τον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Λεμεσού, όπως 
και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Τέθηκε, μεταξύ άλλων στη συνά-

ντηση, το θέμα των ∆ημοτικών τελών 
και των άλλων χρεώσεων που επηρε-
άζουν τις επιχειρήσεις και από πλευ-
ράς ΕΒΕΛ, εκφράστηκε δυσφορία για 
το γεγονός ότι οι χρεώσεις αυτές ολο-
ένα αυξάνονται, ακόμη και κατά το 
τρέχον έτος, στη διάρκεια του οποί-
ου η οικονομική κρίση έχει προσλά-
βει άνευ προηγουμένου διαστάσεις. 
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε πως 
παρ’ όλο που είναι κατανοητό ότι 
τα οικονομικά των ∆ήμων δεν βρί-
σκονται σε καλή κατάσταση,  οι επι-
χειρήσεις αλλά και ο απλός κόσμος, 
δυσκολεύονται λόγω της οικονομι-
κής κρίσης που ταλανίζει την Κύπρο, 
να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υπο-
χρεώσεις τους και ζήτησε από τον ∆ή-
μαρχο, το όλο θέμα να αντικρίζεται με 
τρόπο, που λαμβάνει υπόψη τα τρέ-
χοντα προβλήματα της οικονομίας. 
Ακολούθως συζητήθηκε και το θέ-

μα της στασιμότητας στην προώθηση 
του Συνεδριακού Κέντρου στη Λεμε-
σό . Τοποθέτηση του ΕΒΕΛ είναι, ανέ-
φερε ο κ. Ανδρέου, ότι το έργο πρέπει 
να προχωρήσει τάχιστα,  χωρίς άλ-
λη καθυστέρηση και ότι αναμένεται 
από το ∆ήμο να πάρει τις ανάλογες 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση.  ∆ήμαρχος Λεμεσού και Πρόε-
δρος του ΕΒΕΛ προέβησαν επίσης σε 
αξιολόγηση του Μαραθωνίου Λεμε-
σού ΓΣΟ 2012,  που συνδιοργανώθη-
κε από το Επιμελητήριο, το ∆ήμο, την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής και το ΓΣΟ.  Επισημάνθη-
κε ότι ο Μαραθώνιος έγινε φέτος με 
μεγάλη επιτυχία. Συμφωνήθηκε ότι 
σύντομα πρέπει να αρχίσουν οι δια-
δικασίες με στόχο μεγαλύτερη επιτυ-
χία στη διοργάνωση του 2013.

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη οικονομι-
κή κρίση και τις σοβαρότατες επιπτώσεις της 
στον επιχειρηματικό κόσμο, το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού προσκά-
λεσε πρόσφατα τα μέλη του σε εφ’ όλης της 
ύλης σύσκεψη με σκοπό να ακουστούν οι 
απόψεις και προβληματισμοί τους, καθώς και 
οι εισηγήσεις και προσδοκίες τους. 
Παρ΄όλο που εκφράστηκαν απόψεις και 

για τοπικού χαρακτήρα θέματα, έμφαση δό-
θηκε  σε θέματα παγκύπριου ενδιαφέροντος, 
και στην αναμονή των μελών για ένταση των 
προσπαθειών προς την κατεύθυνση τάχι-
στης αντιμετώπισης των κακώς εχόντων της 
Κυπριακής οικονομίας.
Σε ότι αφορά την παρουσία της τρόι-

κας στην Κύπρο, τα μέλη του ΕΒΕ Λεμεσού 
εξέφρασαν ανάμικτα συναισθήματα, θεω-
ρώντας από την μια αναπόφευκτη τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη, δεδομένης της αδυναμίας 
για εκ των έσω αντιμετώπιση των τραπεζικών 
και άλλων προβλημάτων της οικονομίας, 
ενώ από την άλλη δεν έλειψε ο προβλημα-
τισμός για επιδείνωση της ύφεσης ως απο-
τέλεσμα μέτρων που θα απαιτήσει η τρόικα, 
εξέλιξη που θα καταστήσει δυσχερέστερη 
την ήδη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται 
πλείστες επιχειρήσεις.
Τα μέλη του ΕΒΕ Λεμεσού σημείωσαν ιδι-

αιτέρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο τραπεζικός τομέας, με πολύ σοβα-
ρό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, καθώς στην 
Κύπρο δεν υπάρχουν ουσιαστικά άλλες πη-
γές χρηματοδότησης και τόνισαν την ανάγκη  
διαφάνειας για την πραγματική κατάσταση 
των επηρεαζόμενων τραπεζών και το αντί-
στοιχο πραγματικό κόστος του όλου εγχειρή-
ματος της ανακεφαλαιοποίησης. 
Εκφράστηκε επίσης μεγάλη δυσφορία 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις για το ψηλό κό-
στος του χρήματος, όπως αυτό προκύπτει 
από τα ψηλά επιτόκια και ακόμη περισσότε-
ρο από τα πανωτόκια (overdue interest) και 

άλλες χρεώσεις και πρακτικές, περιλαμβανο-
μένων των εκτιμήσεων των αξιών ακινήτων 
κατά τρόπο απολύτως δυσμενή για τους κα-
τόχους. Τα μέλη εξέθεσαν ακόμη το σοβαρό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε ότι αφορά 
τις εισπράξεις οφειλομένων είτε από τον ιδι-
ωτικό τομέα είτε από το κράτος και ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε σε επιστροφές ΦΠΑ, που κατά 
κανόνα χρονίζουν, όπως και στην πάγια πο-
λιτική του κράτους τα οφειλόμενα προς αυτό 
να είναι έντοκα, ενώ τα οφειλόμενα από αυτό 
να είναι άτοκα.

 Από πλευράς των μελών του ΕΒΕ Λεμε-
σού εκφράστηκαν έντονες διαμαρτυρίες για 
το ψηλό και ολοένα αυξανόμενο κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο που επι-
τείνει το σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων. Σημειώθηκε το 
πρόβλημα της χρέωσης μέγιστης ζήτησης 
και επικροτήθηκε η πρωτοβουλία του ΚΕ-
ΒΕ με την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότα-
σης αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, 

όπως και οι άλλες δράσεις που έχουν αναλη-
φθεί από την Επιτροπή Ενέργειας του Επιμε-
λητηρίου. 
Ζητήθηκε επιπλέον η τάχιστη εφαρμο-

γή των συστημάτων net metering  και peak 
shaving, όπως και η παραπέρα προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στη σύσκεψη των μελών έγινε επίσης κρι-

τική των κακώς εχόντων στον κρατικό το-
μέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην βραδύτητα 
που παρατηρείται στη διεκπεραίωση υποθέ-
σεων από υπηρεσίες όπως το κτηματολόγιο 
και η πολεοδομία, καθώς και στο πολυδάπα-
νο της δημόσιας υπηρεσίας. Ως μέτρο αντιμε-
τώπισης των χρονοβόρων διαδικασιών της 
δημόσιας υπηρεσίας προτάθηκε η σύσταση 
Γραφείου Εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων, 
στη βάση του μοντέλου του Γραφείου Εξυ-
πηρέτησης του Πολίτη, με στελέχωση του εν 
λόγω Γραφείου από υφιστάμενους λειτουρ-
γούς του δημοσίου, στη βάση της εναλλαξι-
μότητας και όχι με νέες προσλήψεις. 

Σύσκεψη για θέματα που απασχολούν 
τα μέλη του ΕΒΕ Λεμεσού

ΕΒΕ Λεμεσού: Σοβαροί ενδοιασμοί για το  ΓΕΣΥ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λεμεσού χαιρέτησε την 
άρνηση της Γενικής Ελέγκτριας κας 
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη να αποδεχθεί 
τη διαδικασία για την προμήθεια και 
ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος 
για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ). Σε 
ανακοίνωση του το ΕΒΕΛ αναφέρει 
ότι οι σοβαροί ενδοιασμοί της Γενικής 
Ελέγκτριας είναι απολύτως κατανοητοί 
και τεκμηριωμένοι και η συγκεκριμένη 
παρέμβαση είναι σίγουρα εις πίστη της 
κας Γιωρκάτζη.
Αποτελεί σταθερή πεποίθηση του ΕΒΕ 
Λεμεσού, συνεχίζει η ανακοίνωση, 
ότι αυτό που «μπάζει» δεν είναι 
απλώς η διαδικασία επιλογής του 
λογισμικού του ΓΕΣΥ, αλλά και 
το όλο σύστημα εφαρμογής και 
λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας που προτείνεται. Στην 
απευκταία δε περίπτωση που αυτό 

εφαρμοστεί ως έχει, τότε θα έχουμε 
ενώπιον μας πρόσθετες σοβαρές 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και όχι μόνο, και μάλιστα 
μεσούσης της οικονομικής κρίσης, 
για ένα αχρείαστο και, στην καλύτερη 

περίπτωση, αναποτελεσματικό 
σύστημα υγείας.
Στην ανακοίνωση του το ΕΒΕΛ, 
απευθύνει επείγουσα έκκληση στις 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου για να 
επανεξετάσουν το όλο θέμα.
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Με πρωτοβουλία του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατη στη Λευκωσία συνά-
ντηση με το ∆ιοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας  Πανίκο ∆ημητριάδη, με 
αντικείμενο τη σημαντικότητα των 
διεθνών εταιρειών για την Κυπρι-
ακή οικονομία. 
Στη συνάντηση στην οποία 

πέρα από το ΕΒΕΛ εκπροσωπή-
θηκαν ο Σύνδεσμος ∆ιεθνών Τρα-
πεζών, το Κυπριακό Ναυτιλιακό 
Επιμελητήριο και ο Σύνδεσμος 
∆ιεθνών Επιχειρήσεων Κύπρου, 
συζητήθηκαν θέματα που απασχο-

λούν τις διεθνείς επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Κύπρο, υπό το φως 
της αίτησης της Κύπρου για ένταξη 

στο μηχανισμό στήριξης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τις υποχρεώ-
σεις που θα προκύψουν από αυτό 

το γεγονός. Από πλευράς ΕΒΕΛ και 
των άλλων συμμετεχόντων στη συ-
νάντηση, τονίστηκε η ανάγκη δια-
φύλαξης του τομέα των διεθνών 
εταιρειών, του οποίου η συνεισφο-
ρά στην Κυπριακή οικονομία είναι 
ανεκτίμητη. 
Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση 

συμφώνησε πλήρως ο ∆ιοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος 
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι δεν τί-
θεται θέμα διαφοροποίησης φορο-
λογιών ή άλλων δεδομένων κατά 
τρόπο που να επηρεάζεται δυσμε-
νώς ο τομέας των διεθνών επιχει-
ρήσεων. 

Συνάντηση ΕΒΕΛ με ∆ιοικητή Κεντρικής Τράπεζας 
για θέματα διεθνών εταιρειών

CSR AWARENESS & TRANSPARENCY
Συνέδριο στη Λεμεσό την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και Ανταγωνιστικότητα

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προε-

δρίας του Συμβούλιου της Ευρωπαϊ-

κής ΄Ενωσης και του προγράμματος 

Responsible Med , με την συνεργα-

σία του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

COGITA, του Γραφείου Προγραμματι-

σμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 

ΤΕΠΑΚ, και του ΚΕΒΕ,  διοργανώνε-

ται Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-

θύνης την Παρασκευή 19 Οκτώβριου 

στο ξενοδοχείο Crown Plaza στην Λε-

μεσό. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να 

ενισχυθεί η κατανόηση της ΕΚΕ και η 

ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων 

μελών προς την κατεύθυνση αυτή.  

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το 

Συνέδριο βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

του Δικτύου  ΕΚΕ Κύπρου στο www.

csrcyprusnetwork.com . Η συμμέτο-

χη είναι δωρεάν αλλά τα ενδιαφερόμε-

να μέρη θα πρέπει να εγγράφουν ούτως 

ώστε να διασφαλίσουν θέση και να και 

να λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περι-

βάλλον, η ΕΚΕ στην ουσία αποτελεί το 

βαθμό επίδρασης των δραστηριοτήτων 

που έχει μια επιχείρηση μέσα στην κοι-

νότητα στην οποία λειτουργεί, δηλαδή 

την κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσα 

από τις δραστηριότητές τους – τα προϊ-

όντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

και τις θέσεις εργασίας που δημιουρ-

γούν – οι επιχειρήσεις έχουν μια ευρεία 

επίδραση όχι μόνο στο φυσικό περιβάλ-

λον, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο 

οι άνθρωποι ζουν. 

Ως εκ τούτου, φέρουν εκτεταμένες ευ-

θύνες όχι μόνο για τα οικονομικά οφέ-

λη τους, αλλά και για τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές συνέπειες των ενεργει-

ών τους. Συγχρόνως, οι εταιρείες επη-

ρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στην 

κοινωνία, και είναι ευάλωτες στις δη-

μογραφικές τάσεις, και τις περιβαλλο-

ντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

κοινωνία όπως η κλιματική αλλαγή και 

η υπερθέρμανση του πλανήτη. Συνεπώς, 

οι εταιρείες που αναγνωρίζουν την κοι-

νωνική τους ευθύνη βρίσκουν τρόπους 

για να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτή-

των τους, και συμβάλλουν ενεργά στην 

εξεύρεση λύσεων για τα οξυμένα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

σε συνεργασία με άλλους οκτώ Ευρωπαί-

ους εταίρους συμμετέχει στο πρόγραμμα 

ResponsibleMED το οποίο χρησιμοποιεί 

διακρατική συνεργασία για την αξιολό-

γηση και αξιοποίηση της Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως εργαλείο για 

την ανταγωνιστικότητα. 

Με βάση την περιφερική ανάλυση 

και τη συγκριτική αξιολόγηση, μια κοι-

νή μεθοδολογία έχει αναπτυχτεί και δο-

κιμαστεί έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι 

δεσμοί μεταξύ προγραμμάτων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και της ανταγωνιστι-

κότητας ενός οργανισμού. Προωθώντας 

την ιδέα αυτή σε μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις το πρόγραμμα εγγυάται πραγματικά 

αποτελέσματα και στηρίζει την βιωσιμό-

τητα στην περιοχή. Στόχος του προγράμ-

ματος είναι η επαλήθευση της σχέσης 

μεταξύ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης και της ανταγωνιστικότητας των επι-

χειρήσεων όπως επίσης και η ανάπτυξη 

ενός εργαλείου που να αξιόλογα την 

σύνδεση αυτή. Το εργαλείο προσφέρει 

την δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις να ελέγξουν την συμπεριφορά, 

τις επιλογές και την απόδοση τούς όσον 

αφορά προγράμματα Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης.

Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι 

ενώ ο Όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-

νη αποκτά πολλή ενδιαφέρον σήμερα, 

λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρη-

σιμοποιούν  την κοινωνική ευθύνη ως 

ανταγωνιστική στρατηγική. Το πρόγραμ-

μα σκοπεύει στην επαλήθευση των οικο-

νομικών οφελών για μια επιχείρηση που 

υιοθετεί πρακτικές που προσανατολίζο-

νται προς την κοινωνική και περιβαλλο-

ντική βιωσιμότητα. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο 

να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αφιερω-

μένο στα οφέλη των πρακτικών ΕΚΕ. 

Το Δίκτυο Εταιρικής Ευθύνης Κύπρου 

(csrcyprusnetwork) αποτελεί την κύρια 

δράση που προβλέπεται σε  συμφωνία 

που υπεγράφη στις 7 Ιουνίου 2012 μετα-

ξύ του ΚΕΒΕ του ΤΕΠΑΚ και του Γραφεί-

ου Προγραμματισμού και επικεντρώνεται 

στη συνεργασία των 3 Οργανισμών σε 

θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ 

υποστηρίζει τους στόχους της στρατη-

γικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώ-

σιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

και ότι, μέσω της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων αυτών, για αειφόρο 

ανάπτυξη και για μια ανταγωνιστική κοι-

νωνική οικονομία της αγοράς, η συνερ-

γασία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση και 

έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσε-

ων να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους 

στον τομέα της ΕΚΕ, μέσω συγκεκριμέ-

νων πρωτοβουλιών και εργαλείων. 

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

 e-mail: chamberf@cytanet.com.cy

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου συμμετείχε σε 
θεματικό συνέδριο στην Τρίπολη Αρκαδίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) συμμετείχε στην 
αποστολή του ∆ήμου Παραλιμνίου στην 
Τρίπολη Αρκαδίας που πραγματοποιήθη-
κε μεταξύ της 21ης   και της 24ης  Σεπτεμ-
βρίου 2012.
Ως γνωστό οι ∆ήμοι Παραλιμνίου και Τρί-
πολης έχουν πρόσφατα αδελφοποιηθεί 
και η μεταξύ τους συνάντηση έγινε μέσα 
στα πλαίσια του προγράμματος ‘Ευρώπη 
για τους πολίτες’. Στη συνάντηση συμμε-
τείχε επίσης και η Γερμανική πόλη Piene.   
Κατά τη διάρκεια των  εκδηλώσεων που 
είχαν ως επίκεντρο τη συμπλήρωση 191 
χρονών από την απελευθέρωση  της Τρι-
πολιτσάς, διοργανώθηκαν καλλιτεχνικές 
συγκεντρώσεις και 5 θεματικά συνέδρια. 
Το  ΕΒΕΑ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κώ-
στα Κουμή ο οποίος προσκλήθηκε  ως ομι-
λητής στο θεματικό συνέδριο ‘ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ με σκο-
πό να αναπτύξει το θέμα ‘Ενέργειες-Καλές 
Πρακτικές προώθησης τοπικών προϊό-
ντων’. Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε στις διά-
φορες προσπάθειες του ΕΒΕΑ που σκοπό 
έχουν την προώθηση τοπικών προϊόντων 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην 1η Έκ-
θεση Επιχειρηματικότητας Επαρχίας Αμ-
μοχώστου που διοργανώθηκε  μεταξύ 30 
Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2012. Στο ίδιο 

θεματικό συνέδριο ο ∆ήμος Παραλιμνίου 
εκπροσωπήθηκε επίσης από την κ. Χριστί-
να Λοϊζου – Κλέφτη που ανέπτυξε το θέμα 
Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο υπό ανα-
φορά θεματικό συνέδριο συμμετείχε και 
το Επιμελητήριο Αρκαδίας με τους κ. Νι-
κόλαο Μεγρεμή και Σωτήρη Πετρόπου-
λο. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το 
τέλος του συνεδρίου  οι εκπρόσωποι των 
δύο επιμελητηρίων αντάλλαξαν απόψεις 
με στόχο την εξεύρεση διόδων επαγγελ-

ματικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρει-
ών - μελών τους.
Τα άλλα 4 θεματικά συνέδρια είχαν ως θέ-
μα τον Εθελοντισμό, τον Πολιτισμό, την 
Νεότητα και το Περιβάλλον.  Ο ∆ήμος Πα-
ραλιμνίου εκπροσωπήθηκε ως εξής:
Ο εθελοντισμός στη σύγχρονη κοι- •
νωνία. Το εθελοντικό κίνημα στην 
Κύπρο -ΚΕΠΑ μια καλή πρακτική 
εθελοντικής δράσης – Εύη Χατζη-
σωτηρίου Ισαάκ
Πολιτισμός και καλλιτεχνικές εκδη- •
λώσεις στο ∆ήμο Παραλιμνίου – 

Σταύρος Παπαλουκάς 
∆ράσεις για τη διατήρηση της πα- •
ράδοσης - Φλωρεντία Μαϊφόσιη
Η νεότητα στη μετανεωτερικότητα –  •
Βασίλης Γιωργαλλάς
Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκη- •
ση: Καλές πρακτικές ανακύκλωσης 
και προστατευόμενες περιοχές  - ∆ρ. 
Αντώνης Ζορπάς

Στην αποστολή του ∆ήμου Παραλιμνίου 
συμμετείχαν 140 περίπου άτομα. Επικεφα-
λής της αποστολής ήταν ο έντιμος ∆ήμαρ-
χος Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλλης.

14 επιθεωρήσεις προγραμματίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας ασφάλειας και υγείας

14 επιθεωρήσεις προγραμματί-
ζει το τμήμα επιθεώρησης εργασί-
ας μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας ασφάλειας και υγείας 
(22-28 Οκτωβρίου 2012).
Συγκεκριμένα οι επιθεωρητές του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
Αμμοχώστου αναμένεται να επισκε-
φθούν 8 αρτοποιεία, 1 αλευρόμυλο, 
1 εργοστάσιο παρασκευής αρτυμά-
των και καρυκευμάτων, 1 αλλαντο-
ποιείο, 1 συσκευαστήριο πατατών, 1 
εργοστάσιο ζωοτροφών και 1 εργο-
στάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σύ-

σκεψη που έγινε στο Τμήμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας ο κ.  Ι. Τριταίος 
παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα του Α’ εξαμήνου 2012  για την 
Επαρχία Αμμοχώστου. Αναλυτικότε-
ρα, κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 
του 2012 οι Επιθεωρητές Εργασίας 
του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώ-
ρησης Εργασίας Αμμοχώστου διεξή-
γαγαν συνολικά 185 επιθεωρήσεις. 

Συγκεκριμένα οι επιθεωρήσεις των 
καθορισμένων εκστρατειών ήταν 
107 και των εργοταξίων 62. Οι υπό-
λοιπες 16 αφορούσαν επιθεωρήσεις 
υποστατικών που δεν συμπεριλαμ-
βάνονταν στις καθορισμένες εκστρα-
τείες.
Κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλε-

σμα των πιο πάνω επιθεωρήσεων, οι 
Επιθεωρητές εργασίας εξέδωσαν 11 
ειδοποιήσεις βελτίωσης, 9 ειδοποι-
ήσεις απαγόρευσης και απέστειλαν 
προς τους εργοδότες και γενικότε-
ρα σε κατόχους χώρων εργασίας 70 
επιστολές παραβάσεων με χρονοδι-
άγραμμα συμμόρφωσης ή και την 
λήψη δικαστικών μέτρων.
Σημειώνεται ότι κατά την υπό ανα-

φορά περίοδο στην Επαρχία Αμ-
μοχώστου γνωστοποιήθηκαν 69 
εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων 
το ένα ήταν θανατηφόρο.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κατά 

την υπό αναφορά περίοδο συστάθη-
καν 31 νέες επιτροπές ασφαλείας.
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Τιμούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS) οι Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης

Την 1η Νοεμβρίου, 2012 θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια 
καθιερωμένη εκδήλωση 
ποιότητας του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) 
σε συνεργασία με την Κυπριακή 
Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) στο 
ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη 
Λευκωσία. Η φετινή εκδήλωση έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τους δυο 
Οργανισμούς, αφού σε αυτήν θα 
τιμηθούν οι ∆ιεθνείς Οργανισμοί 
Τυποποίησης (International 
Standards Organisation - ISO και 
International Electrotechnical 
Commission - IEC) ως επίσης 
και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης (European 
Committee for Standardisation 
- CEN, European Committee for 
Electrotechnical Standardization 
- CENELEC και European 
Telecommunications Standards 
Institute - ETSI). Αυτή η βράβευση 
αντανακλά  το σημαντικό ρόλο 
και την ουσιαστική συμβολή 
των Οργανισμών αυτών στην 
αναβάθμιση της ποιότητας των 
προσφερομένων προϊόντων και 

υπηρεσιών και γενικά στην συνεχή 
βελτίωση της ποιότητα ζωής στην 
υφήλιο μέσω των Προτύπων.  
Την εκδήλωση έχει θέσει υπό την 
Αιγίδα του η Α.Ε. ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. ∆. 
Χριστόφιας και τοποθετείται κάτω 
από τις επιλεκτικές εκδηλώσεις 
που συμπεριλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα με την ευκαιρία 
της ανάληψης της Κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η 
πρώτη φορά που χώρα κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τιμά με τον πιο επίσημο τρόπο 
τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης. 
Στους Οργανισμούς αυτούς θα 
επιδοθεί χάλκινο (σε κλίμακα) 

τυποποιημένο τάλαντο χαλκού 
(εξορυσσόταν τότε από το αρχαίον 
Μάριον) με σήμανση συμβόλων 
της Κυπρομινωϊκής γραφής. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη 
ότι η τυποποίηση καθιερώθηκε 
από τότε στην Κύπρο (στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού 1600 
π.Χ. – 1050 π.Χ.), στο σχήμα των 
ταλάντων του χαλκού.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί 
να παραστούν Υπουργοί, 
Βουλευτές, αξιωματούχοι 
του κράτους και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι 
Οργανώσεων, φορέων, 
ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από 
όλους τους τομείς της οικονομίας 
και της κοινωνίας.  Η εκδήλωση 
είναι ανοικτή για το κοινό.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
προχωρεί στην εκπόνηση "Τοπικού 
Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμο-
χώστου" που περιλαμβάνει το ∆ήμο 
Σωτήρας και τις κοινότητες Αυγόρου, 
Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αγίου Γεωρ-
γίου Αχερίτου, Άχνας και Ξυλοφάγου.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει παγκοι-

νοτικές συγκεντρώσεις για επεξήγη-
ση του σχεδιασμού που θα γίνει και 
την καταγραφή των απόψεων των πο-
λιτών και άλλων φορέων και έχει ετοι-
μαστεί η προκαταρκτική έκθεση για 
την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αμμοχώστου εκπροσωπείται στο 
Κοινό Συμβούλιο. Οι απόψεις του Επι-
μελητηρίου θα επικεντρωθούν σε το-
μεακές πολιτικές που αφορούν και 
προωθούν την επιχειρηματική ανά-
πτυξη και γενικότερα την οικονομι-
κή ανάπτυξη της Ελεύθερης Επαρχίας 
Αμμοχώστου.

Mετά την ευκαιρία αυτή το ΕΒΕΑ κα-
λεί τα μέλη του που έχουν συγκεκρι-
μένες εισηγήσεις να τις καταθέσουν 

γραπτώς στο επιμελητήριο προς αξιο-
ποίησή τους.
Η Πολεοδομική Στρατηγική και στό-

χοι όπως αυτοί καθορίζονται στην 
προκαταρκτική έκθεση για την περιο-
χή του Τοπικού Σχεδίου είναι οι ακό-
λουθοι:

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

Γενική Στρατηγική
(α) Η περιοχή του Τοπικού Σχεδίου 
Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου 
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά 
ομοιογενούς περιφέρειας, κατά συ-
νέπεια* το Τοπικό Σχέδιο θα προ-
σλάβει περιφερειακή διάσταση. Η 
ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει 
να αποσκοπεί στην πλήρη εκμε-
τάλλευση και αξιοποίηση των ανα-
πτυξιακών της δυνατοτήτων που 
θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την επίτευξη κοινωνικών, οικονο-
μικών και φυσικών στόχων. Για την 
επιτυχία όμως της περιφερειακής 
ανάπτυξης είναι αναγκαίος ο προ-
γραμματισμός της κατανομής των 

παραγωγικών δυνάμεων της πε-
ριφέρειας που θα προϋποθέτει τη 
χωροταξία των πόρων των τομέων 
δραστηριότητας και των περιοχών 
(οικιστική, βιοτεχνική, εμπορική, 
τουριστική, γεωργική κλπ),

(β) Η ανάλυση της υφιστάμενης κα-
τάστασης, σε συνδυασμό με το 
πλαίσιο των στόχων και των κατευ-
θύνσεων που έχουν τεθεί σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνει τη 
δυνατότητα προσδιορισμού των 
αναπτυξιακών παραγόντων καθώς 
και του Στρατηγικού Στόχου (όρα-
μα) για την περιοχή του Τοπικού 
Σχεδίου.

Καθορισμός αναπτυξιακών 
κατευθύνσεων

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κα-
τάστασης, των διαθέσιμων πόρων και 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πε-
ριοχής σε συνδυασμό με τους άξονες 
προτεραιότητας σε εθνικό αλλά και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώνουν και 
προσδιορίζουν το πλαίσιο των κατευ-
θύνσεων της ανάπτυξης για την περι-

οχή του Τοπικού Σχεδίου.
Η κατεύθυνση της ανάπτυξης στην 

περιοχή θα βασιστεί σε 6 βασικούς 
άξονες/ πυλώνες:
(α) Τουρισμός - Αγροτουρισμός. Εξεύ-
ρεση εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού και τρόπων προσέλκυσης 
τουριστικού ρεύματος από τις πε-
ριοχές Παραλιμνίου -Αγίας Νάπας 
προς την ενδοχώρα.

(β) Ενδυνάμωση του ρόλου της γεωρ-
γίας. Προώθηση της μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Αύξηση της απο-
δοτικότητας.

(γ) Προστασία, προβολή, ανάδειξη 
και διαχείριση. του Φυσικού Περι-
βάλλοντος και των γόνιμων περι-
οχών.

(δ)  Ανάδειξη του ρόλου κάθε επιμέ-
ρους κοινότητας στο χώρο/περι-
φέρεια.

(ε) Κατεύθυνση οικονομικών πόρων 
στην περιοχή (προώθηση/ υλοποί-
ηση έργων προτεραιότητας).

(στ) Παροχή υποστηρικτικών δραστη-
ριοτήτων προς τα μεγάλα τουριστι-
κά  κέντρα της περιοχής.

Τοπικό Σχέδιο ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

 ∆ιατηρώντας... 

ΚΑΘΑΡΟ 
το περιβάλλον 
ενισχύουμε 
τον πολιτισμό 
μας
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 ΕΒΕ     ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 12, 
Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος
P.O.Box 40287, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24823855 Φαξ: 24628281

 e-mail: lcci@spidernet.com.cy

Το ΕΒΕ Λάρνακας τίμησε πρώην μέλη του ∆.Σ. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε στις 12 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέ-
λευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λάρνακας, η οποία επι-
κεντρώθηκε στα προβλήματα που τα-
λανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο της 
πόλης και επαρχίας Λάρνακας από την 
οικονομική κρίση και πρόσφερε ένα 
εποικοδομητικό προβληματισμό αναφο-
ρικά με την πορεία  και τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλ-
λον.
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευ-

ση ο Πρόεδρος του ΕΒΕ ΄Οθωνας Θεο-
δόυλου αναφέρθηκε σε συντομία στα 
γενικά προβλήματα της Κυπριακής οικο-
νομίας και τόνισε ότι το σίγουρο είναι ότι 
όλοι πληρώνουμε το κόστος  ανθρώπι-
νων  λαθών και παραλείψεων και ότι όλα 
αυτά που υποφέρουμε δεν ήσαν αναπό-
φευκτα.  Η προσέγγιση ότι η κρίση είναι 
διεθνής και ότι τα προβλήματα της Οικο-
νομίας προέρχονται από αυτή είναι ανα-
ποτελεσματική, συσκοτίζει τις ευθύνες 
ολονών μας και οδηγεί τελικά σε λαθεμέ-
νες επιλογές. 
Είναι καθήκον όλων μας να προετοι-

μάσομε την κοινωνία μας στα νέα δεδο-
μένα. Πρέπει όλες οι ομάδες κοινωνικές 
και επαγγελματικές να ξεπεράσομε το 
σύνδρομο των «κεκτημένων» που μας 
διέκρινε μέχρι σήμερα και να αποκτή-
σομε μια νοοτροπία αλληλεγγύης. Γιατί 
η  κρίση που διερχόμαστε έχει ήδη ξε-
περάσει τα όρια της οικονομίας. Υπάρ-
χουν ήδη εμφανή σημάδια ότι άρχισε να 
γκρεμίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, 
να κατατρώει κοινωνικούς θεσμούς, να 
υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και 
να απειλεί να στείλει τη χώρα μας μερικές 

δεκαετίες πίσω.
Επισήμανε ιδιαίτερα ο ΄Οθωνας Θε-

οδούλου ότι σπάνια ακούγεται η μεγά-
λη αλήθεια, ότι δηλαδή προτού φθάσει 
η κρίση μέχρι τον κρατικό κορβανά, έχει 
περάσει πρώτα από τις επιχειρήσεις. Η 
μείωση δηλαδή των κρατικών εσόδων 
είναι, σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της 
μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας και της πτωχής επίδοσης του ιδιω-
τικού τομέα.
Ας δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι δύο 

τομείς, ιδιωτικός και δημόσιος στα ίδια 
γεγονότα: Ο επιχειρηματίας είναι συνε-
χώς σε εγρήγορση, παρακολουθεί συνε-
χώς τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζει τις 
στρατηγικές του ανάλογα, μειώνει όσες 
δαπάνες μπορούν να μειωθούν, περι-
κόπτει όλες τις σπατάλες και γενικά προ-
σπαθεί να επιβιώσει μέχρι να έρθουν 
καλύτερες μέρες. Αν τα καταφέρει κα-
λώς! Αν δεν τα καταφέρει βάζει λουκέ-
το και πάει στο υποθηκευμένο σπίτι του 
ντροπιασμένος. Την ίδια στιγμή ο δημό-
σιος τομέας συνεχίζει να διάγει φαύλα 

όπως έκανε πάντα, δίνει προσαυξήσεις  
και παχυλά επιδόματα στους υπαλλή-
λους του από άδεια ταμεία, εκταμιεύει 
εκατομμύρια δήθεν για να στηρίξει χρε-
ωκοπημένες κρατικές εταιρείες και όταν 
τα ελλείμματα φθάσουν στο απροχώρη-
το κοιτάζει με βουλιμία πώς   θα ξαναβά-
λει το χέρι στην τσέπη μας. 
Το σπάταλο κράτος οφείλει να βάλει 

τάξη στα του οίκου του. Ναι, περνούμε 
μια ασυνήθιστη κρίση και θα πρέπει να 
μας διέπει πνεύμα αλληλεγγύης. Όμως 
πρώτα και πάνω από όλα, οφείλομε σαν 
επιχειρήσεις να δείξομε την αλληλεγγύη 
μας στα δικά μας στελέχη, στους   αν-
θρώπους των επιχειρήσεων που αγω-
νιούν μαζί μας  και κουράζονται δίπλα 
μας. Αν είναι να γίνουν θυσίες, να γίνουν  
γι’ αυτούς τους εργαζομένους όχι μόνο  
γιατί το αξίζουν και τους το χρωστάμε, 
αλλά γιατί είναι σε αυτούς που θα στηρι-
χθούν και πάλιν οι επιχειρήσεις και η οι-
κονομία του τόπου, όταν με το καλό θα 
διαφοροποιηθούν οι συνθήκες.
Μπορώ, με τα λόγου γνώσεως να 

ισχυριστώ, ότι οι ψηλοί δείκτες της ανερ-
γίας θα ήσαν ακόμη ψηλότεροι αν δε λει-
τουργούσε στη συνείδηση των πλείστων 
εργοδοτών ακριβώς  το πνεύμα αυ-
τό της αλληλεγγύης. Γιατί για τους πλεί-
στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες τα 
καλά στελέχη δεν είναι μόνο στελέχη 
της επιχείρησης  είναι σχεδόν μέλη της 
οικογένειας. Γι’ αυτό όσοι σκέφτονται ή 
προσανατολίζονται να αφαιρέσουν όση 
ικμάδα απέμεινε από την Κυπριακή επι-
χείρηση για να ενισχύσουν δήθεν τον 
απλό άνθρωπο, είναι τον απλό άνθρω-
πο που θα πλήξουν περισσότερο στο τέ-
λος της ημέρας.
Για την αντιμετώπιση της κρίσης ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κατάθεσε μεταξύ άλ-
λων τα πιο κάτω:
1. Να αποκατασταθούν άμεσα οι δυνα-
τότητες χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων με λογικό κόστος  και να 
σταματήσει το κράτος  να απομυζά τη 
λιγοστή ρευστότητα από την αγορά 
δανειζόμενο από Τράπεζες, Συνερ-
γατισμό, Ταμεία Προνοίας και Συντά-
ξεων.  

2. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για 
την προσέλκυση επενδύσεων. Πρέπει 
κατ’ αρχάς να αποφύγομε τη λογική 
των μεγάλων και των μικρών επενδύ-
σεων, των ξένων και ντόπιων. Στην 
κατάσταση που βρισκόμαστε σήμε-
ρα κάθε επένδυση είναι σημαντική. 
Χαιρετίζεται η πρόσφατη σύσταση 
ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή 
του CIPA για την επίσπευση των με-
λετών και αποφάσεων για τις επενδύ-
σεις.  Ο CIPA να ενδυναμωθεί με το 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο  και 
να ενισχυθεί οικονομικά  σε κεντρικό 
επίπεδο και να βρεθεί θεσμοθετημέ-
νος τρόπος  στήριξης του σε επαρ-
χιακό επίπεδο από τα Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα οποία 
είναι σήμερα οι μόνοι αναπτυξιακοί 
οργανισμοί με επαρχιακή οργάνω-

Στα διαχρονικά προβλήματα της Λάρνακας και τις λύσεις 
τους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του στη Γενική Συνέλευση

Στα πλαίσια της Γενικής 
Συνέλευσης μετά από απόφαση 

του ∆.Σ του ΕΒΕΛ τιμήθηκαν για την 
προσφορά τους στο Επιμελητήριο οι 
πρώην προέδροι Ανδρέας Μούσκος, 

Ιάκωβος ∆ημητρίου, Ανδρέας 
Λουρουτζιάτης, Ντίνος Λευκαρίτης, 

Αννίβας Φράνσις (τιμή μετά θάνατον), 
οι επίτιμοι Προέδροι Κρίτωνας 
Γεωργιάδης, Κίκης Κυριακίδης, 

Νίκος Κοσμάς, Κύπρος Οικονομίδης 
και τα πρώην μέλη του ∆.Σ Κλείτος 
Βαρναβίδης, ∆ημητράκης Χαϊλής, 

Παρσών Παρσών, Ευάγγελος 
Ευαγγελίδη, Νίτσα Κοιλιάρη, Γιάννης 
Ξυδάς, Λούκας Νεοκλέους, Άνθιμος 
∆ημητρίου, Παύλος  Αναστασιάδης, 

Νίκος ∆ημητρίου.
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ση και δομή και με μια πλούσια πείρα 
για το πώς λειτουργεί ο δημόσιος το-
μέας και τα διάφορα τμήματα του, αλ-
λά το κυριότερο για το πώς σκέφτεται 
και ενεργεί ο ιδιώτης επενδυτής. 

3  Υποχρεωτικό e-government για να 
γίνει πιο αποτελεσματική η δημό-
σια διοίκηση, να μειωθεί το διοικητι-
κό κόστος των επιχειρήσεων και να 
αποφευχθεί, όπου είναι δυνατό,  η 
φυσική επαφή του πολίτη με το δημό-
σιο λειτουργό.

4 Το φυσικό αέριο είναι ένα δώρο που 
μας ήλθε αναπάντεχα εξ ουρανού. Εί-
ναι μια νέα σημαντική εξέλιξη που σί-
γουρα θα αλλάξει τη ζωή μας. Όμως 
είναι ένα πράγμα να βρει κάποιος 
φυσικό αέριο και άλλο να μπορέσει 
να το βάλει στην αγορά. Το δεύτερο 
χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις και 
χρόνο. Είναι γι’ αυτό το λόγο που ού-
τε οι Οίκοι Αξιολόγησης, ούτε η Τρό-
ικα  μας πίστωσαν μέχρι στιγμής με 
έσοδα από το φυσικό αέριο. Ωστό-
σο παρακολουθούμε με θυμηδία ένα 
σωρό θεωρίες  και προσεγγίσεις που 
αναπτύσσονται από πολλούς  και οι 
οποίοι προσπαθούν να υποδείξουν 
ευφάνταστους  τρόπους πώς να ξο-
δέψομε σήμερα τα πιθανά έσοδα που 
θα έχουμε αύριο! 

5  Η εξασφάλιση κατάλληλης γης για τη 
χωροθέτηση των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων είναι ένα άλλο μεγάλο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες 
οι Επαρχίες. Χωρίς κατάλληλη γη σε 
προσιτές τιμές, δε μπορεί να υπάρ-
ξει ανάπτυξη. Οι βιομηχανικές περιο-
χές που είχαν γίνει από το κράτος και 
ήταν μια πολύτιμη υποδομή για την 
ανάπτυξη της βιομηχανίας έχουν συ-
μπληρώσει τον κύκλο των, αφού το 
κράτος δεν είναι πλέον πρόθυμο να 
δημιουργήσει νέες. Από την άλλη οι 
βιομηχανικές ζώνες δεν προσφέρουν 
την κατάλληλη λύση γιατί από τη μια 
έχουν πετάξει οι τιμές στα ύψη και από 
την άλλη δε διαθέτουν καμιά βασική 
υποδομή και δρόμους προσπέλασης 
που να επιτρέψουν την εγκατάστα-
ση νέων μονάδων σε λογικό κόστος. 
Έχει αποδειχθεί ότι οι βιομηχανικές 
ζώνες, ενώ χρησιμοποιούνται σα μέ-
τρο ανάπτυξης  για τη χωροθέτηση 
της βιομηχανίας, αποθηκών, κέντρων 
διανομής και άλλων μεικτών χρήσε-
ων, στην πράξη ευνοούν  μόνο  τους 
ιδιοκτήτες της γης. Με μια απλή διοι-
κητική πράξη οι ιδιοκτήτες δεκαπλα-
σιάζουν την αξία της γης των, κόστος 
που καλείται να καταβάλει ο επιχειρη-
ματίας που τη χρειάζεται, ενώ από την 
άλλη καλείται να καταβάλει επίσης 
και τα συνθλιπτικά έξοδα για δρό-
μους, ηλεκτρισμό, τηλέφωνο και νε-
ρό. Τα Επιμελητήρια, με βάση και την 

εμπειρία που έχουν κερδίσει με την 
εμπλοκή των στις μαρίνες και φυσικά 
με την αρωγή του κράτους, μπορούν 
αν βρουν θετική ανταπόκριση από το 
κράτος,  να εμπλακούν ενεργά σε αυ-
τό το κεφαλαιώδες για την ανάπτυξη 
θέμα και να δώσουν λύσεις πρακτικές 
και άμεσες. Προτείνεται το ακόλουθο 
διάγραμμα ενεργειών το οποίο φυσι-
κά μπορεί να βελτιωθεί με τη συζή-
τηση, αφού τύχει μιας νομοτεχνικής 
επεξεργασίας:
α. Το κάθε Επιμελητήριο να προχω-
ρήσει στη σύσταση  εταιρείας με 
ευρεία συμμετοχή. Ο κάθε ενδι-
αφερόμενος θα μπορεί να γίνει 
μέτοχος χωρίς περιορισμούς ή δι-
ακρίσεις.

β. Να εντοπισθεί κατάλληλη γεωργι-
κή γη με τα επιθυμητά χαρακτηρι-
στικά, όπως π.χ. να έχει πρόσβαση 
σε οδικό άξονα, να είναι κοντά 
στις υπηρεσίες, να είναι σε λογική 
απόσταση από αστικό κέντρο κλπ.

γ.Οι ιδιοκτήτες της γης θα έχουν την 
ευχέρεια να συμμετάσχουν στην 
εταιρεία  με ποσοστό που θα αντι-
προσωπεύει η τρέχουσα εκτιμη-
μένη αξία της περιουσίας των, είτε 
να πωλήσουν στην εταιρεία στην 
ίδια τιμή.

δ. Το κράτος θα συνδράμει την προ-
σπάθεια αυτή με την ανακήρυξη 
της επιλεγμένης γης σε βιομηχα-
νική ζώνη.

ε. Το κεφάλαιο των μετόχων θα χρη-
σιμοποιηθεί για το διαχωρισμό 
της γης σε  τεμάχια και τη  δημι-
ουργία της όλης υποδομής που 
απαιτεί μια σύγχρονη ζώνη μει-
κτής χρήσης.

ζ. Με την αποπεράτωση του έργου 
οι μέτοχοι είτε θα πάρουν τεμά-
χια έτοιμα για ανάπτυξη έναντι 
των μετοχών των είτε θα αναμέ-
νουν να πάρουν χρήματα με λογι-
κό κέρδος όταν διατεθούν.

Η πρόταση, με κάποια ενδεχόμενη 
βελτίωση, προσφέρει γρήγορη και ρεα-
λιστική λύση στο οξύ αυτό πρόβλημα και 
είναι δίκαιη και ελκυστική για όλους τους 
ενδιαφερόμενους.
Τελειώνοντας την αναφορά του στα 

γενικότερα θέματα της οικονομίας ο 

Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε: με το ένα 
πόδι κυριολεκτικά στο γκρεμό δεν έχο-
με πλέον την πολυτέλεια ούτε εμείς να 
τα περιμένομε όλα από το κράτος, αλλά 
ούτε το κράτος να κρατά πεισματικά όλες 
τις εξουσίες και αρμοδιότητες. Θα πρέπει 
επιτέλους να περιορίσει το μέγεθος και 
τις αρμοδιότητες του και να αφήσει την 
ιδιωτική πρωτοβουλία να δημιουργή-
σει ανάπτυξη με όρους πραγματικής οι-
κονομίας.

                  
ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη της 
Λάρνακας ο Πρόεδρος του ΕΒΕ είπε πως 
το αναπτυξιακό πρόβλημα της Λάρνα-
κας δεν είναι σημερινό ούτε είναι αποτέ-
λεσμα των πρόσφατων γεγονότων. Είναι 
μια πονεμένη ιστορία και ξεκινά από τα 
πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας. Στην 
περίοδο 1960-1973, περίοδος κατά την 
οποία οι άλλες πόλεις της Κύπρου δια-
μορφώθηκαν  σε αστικά κέντρα και πη-
γές οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του 
πληθυσμού των, η Λάρνακα όχι μόνο 
δεν κέρδισε πληθυσμό, αλλά αντίθετα 
σημείωσε μείωση. Το 1960 η Λάρνακα εί-
χε 19,800 κατοίκους ενώ το 1973 19,600 
δηλαδή, κατά 1,1% λιγότερους. Αυτό το 
γεγονός ήταν το σημαντικότερο οικονο-
μικό τραύμα της Λάρνακας το οποίο δε 
μπόρεσε να ξεπεράσει μέχρι σήμερα.
Τι σήμαινε αυτό το γεγονός στην πρά-

ξη; Σήμαινε ότι η Λάρνακα σαν αστικό 
κέντρο, σαν οικονομικό κέντρο παροχής 
υπηρεσιών και απασχόλησης έχασε ση-
μαντικό μέρος της ενδοχώρας της. Μεγά-
λες περιοχές ενώ ανήκουν γεωγραφικά 
και διοικητικά στην Επαρχία Λάρνακας 
έπαψαν να εξυπηρετούνται οικονομικά 
από τη Λάρνακα και έγιναν οικονομική 
ενδοχώρα των άλλων μεγάλων πόλεων 
που ανεπτύχθησαν περιμετρικά της
Η δεκαετία του ΄80 υπήρξε η χρυσή 

δεκαετία της σύγχρονης Λάρνακας. Κα-
τά την περίοδο αυτή η Λάρνακα διπλα-
σίασε τον πληθυσμό της, στέγασε τον 
προσφυγικό πληθυσμό της, τριπλασία-
σε τη βιομηχανία της, πενταπλασίασε τις 
ξενοδοχειακές της κλίνες, είχε ρυθμούς 
ανάπτυξης αρκετά πιο πάνω από το μέ-
σο όρο της Κύπρου και ένα λιμάνι που 
έσφυζε από ζωή με διαμετακομιστικές 

κυρίως δραστηριότητες και γενικά είχε 
ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από 
το μέσο όρο της Κύπρου σα σύνολο.
Αντίθετα η δεκαετία του ΄90 υπήρξε 

η πιο δύσκολη δεκαετία  της πρόσφα-
της ιστορίας της. Κατά την περίοδο αυ-
τή η Λάρνακα όχι μόνο δεν κατόρθωσε 
να συνεχίσει την ανάπτυξη της, όχι μό-
νο δεν κατόρθωσε να σταθεροποιηθεί 
έστω στις προηγούμενες επιδόσεις της, 
αλλά αντίθετα σημείωσε μια κατακόρυ-
φη πτώση. 
Σαν αποτέλεσμα του ευρύτερου ευνο-

ϊκού κλίματος η δεκαετία 2000-2010 κι-
νήθηκε σε θετικούς ρυθμούς. Παρ’ όλο 
που οι παραδοσιακοί κλάδοι της Οικο-
νομίας όπως ο τουρισμός, η γεωργία 
και οι μεταφορές εξακολούθησαν να πα-
ρουσιάζουν προβλήματα, άλλοι κλάδοι 
όπως η βιομηχανία τροφίμων, το εμπό-
ριο και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
κινήθηκαν ικανοποιητικά και στα πλαί-
σια του Παγκύπριου Μέσου Όρου, ενώ 
οι κατασκευές παρουσίασαν ψηλότερη 
αύξηση. 
Για τα χρόνια 2008 και 2011 τα αποτε-

λέσματα είναι ενθαρρυντικά για τη Λάρ-
νακα. Ενώ το ποσοστό απασχόλησης 
αυξήθηκε σε Παγκύπρια βάση  στα 4 τε-
λευταία χρόνια κατά 4,01%, στη Λάρνακα 
η αύξηση είναι της τάξης του 14,31%, με 
τους τομείς της Γεωργίας, του Χονδρικού 
και Λιανικού Εμπορίου, των Χρηματοπι-
στωτικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
και των ∆ιοικητικών και Υποστηρικτικών 
∆ραστηριοτήτων, να διεκδικούν τη με-
γαλύτερη συνεισφορά σε αυτή την αύ-
ξηση.
Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα όμως 

δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Η Λάρ-
νακα μπήκε στην ύφεση με κάποια καθυ-
στέρηση, όμως με καθυστέρηση θα βγει 
αν δεν κάνομε τα πράγματα που πρέπει. 
Το ΕΒΕΛ χαιρέτησε με ικανοποίηση 

την πρόσφατη Συμφωνία μεταξύ της Κυ-
βέρνησης και της κοινοπραξίας «Ζήνων» 
για την υλοποίηση του ενοποιημένου έρ-
γου του λιμανιού και της μαρίνας. Το έρ-
γο, τόσο στη σύλληψη του όσο και στην 
προώθηση του μέσα από χρονοβόρες 
διαδικασίες που κράτησαν 15 χρόνια, 
είναι πνευματικό παιδί του Επιμελητη-
ρίου  το οποίο το έφερε αντιμέτωπο όχι 
μόνο με κρατικούς και ημικρατικούς αξι-

Ο Υποψήφιος για την Προεδρία της ∆ημοκρατίας 
κ. Γ. Λιλλήκας στο ΕΒΕ Λάρνακας

Ο Υποψήφιος για την Προεδρία της ∆ημοκρατίας κ. 
Γ. Λιλλήκας συνοδευόμενος από συνεργάτες του επι-
σκέφθηκε τα γραφεία του ΕΒΕ Λάρνακας και είχε συ-
νάντηση με το ∆.Σ του Επιμελητηρίου Λάρνακας. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Λιλλήκας ενημέρωσε 
το ∆.Σ για τις απόψεις του στο κρίσιμο θέμα της οικο-
νομίας της εύρεσης υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 
ΑΟΖ όπως και για θέματα τοπικής ανάπτυξης. Ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδού-

λου  καλωσόρισε τον κ. Λιλλήκα και εξέφρασε τη ζωηρή 
ανησυχία του Επιμελητηρίου και των Επιχειρηματιών 
για την πορεία της οικονομίας όπως και για τα σοβαρά 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιχειρηματική 
τάξη και ο Κυπριακός λαός κατ΄επέκταση. Ο κ. Λιλλή-
κας απάντησε σε ερωτήσεις μελών του ∆.Σ όπου διεξή-
χθη ένας γόνιμος διάλογος για τα φλέγοντα θέματα της 
οικονομίας, αλλά και για γενικότερα θέματα τα οποία 
αφορούν τον Κύπριο πολίτη.
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ωματούχους, επαγγελματικές ομάδες και 
άλλα οργανωμένα συμφέροντα, αλλά 
και με τους ίδιους τους πολίτες της Λάρ-
νακας.  Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για 
να πειστούν όλα τα οργανωμένα σύνο-
λα της Πόλης για την ορθότητα της νέ-
ας προσέγγισης. Παρ’ όλο που το έργο 
θα υλοποιηθεί με κάποιες παρεκκλίσεις  
από την αρχική σύλληψη και διεκδίκη-
ση, εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτε-
ρη δυνατή επιλογή και θα βοηθήσει από 
πολλές απόψεις τον τόπο μας.
Μέσα στην απαισιόδοξη και σχεδόν 

μίζερη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που 
επικρατεί στον τόπο μας τα τελευταία 
δύο χρόνια, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έδω-
σε μια αισιόδοξη νότα. Υπάρχουν λόγοι 
είπε να αισιοδοξούμε και να βλέπομε με 
ελπίδα το  μέλλον. Αυτή τη στιγμή που μι-
λούμε υπάρχουν αρκετά έργα ώριμα για 
υλοποίηση και άλλα υπό μελέτη από τον 
ιδιωτικό τομέα, επιπρόσθετα αυτών  του 
δημόσιου, που έστω και τα μισά να ξε-
κινήσουν σε λογικό χρόνο,  έχουν τη 
δύναμη να αλλάξουν το σκηνικό. Απα-
ριθμώ όσα αξιολογώ ότι θα έχουν επί-
δραση στην ευρύτερη ανάπτυξη της 
Επαρχίας μας:
Λιμάνι- Μαρίνα •
∆ιαμετακομιστικός σταθμός πετρελαι- •
οειδών της Vittol.
Ενεργειακά Κέντρα Πετρελαιοειδών,  •
ιδιωτικά και κρατικά στο Βασιλικό.
Ενεργειακό Κέντρο Φυσικού Αερίου •
Γήπεδο Γκολφ •
Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Πύλα. •
Ξενοδοχείο στις Φοινικούδες. •
Ξενοδοχείο στο Αεροδρόμιο •
∆ιαμετακομιστικό κέντρο στο Αερο- •
δρόμιο σε συνεργασία με Κινέζικες 
εταιρείες.
Όλα τα πιο πάνω έργα μαζί έχουν 

ύψος επένδυσης, οικονομική σημασία 
και  εύρος συμβολής στην ευρύτερη 
ανάπτυξη,  μεγαλύτερη από όλα τα έρ-
γα που έγιναν στη Λάρνακα από την Ανε-
ξαρτησία μέχρι σήμερα.
∆ύσκολα μπορεί κάποιος να υπερτο-

νίσει τα οφέλη που θα προκύψουν για τη 
Λάρνακα όταν αρχίσει η  λειτουργία των 
έργων.  Το αεροδρόμιο, το λιμάνι, η μαρί-
να, τα ενεργειακά κέντρα μαζί  με τις νέες 
ξενοδοχειακές μονάδες που  προγραμ-
ματίζονται, θα δώσουν μια νέα πνοή στη 
Λάρνακα, γιατί:
1 Θα αναδείξουν τη Λάρνακα σαν ένα 
στρατηγικό κόμβο μεταφορών και 
αναψυχής στην Ανατολική Μεσόγειο.

2 Θα δημιουργήσουν μια μεγάλη προ-
σφορά γραφείων,  κανονικής  και 
παραθεριστικής κατοικίας για αν-

θρώπους με ψηλά εισοδήματα και θα 
ανατρέψουν την πρακτική που ακο-
λουθείται σήμερα όπου οι αξιόλογες 
ξένες εταιρείες προτιμούν τη Λεμεσό 
και τη Λευκωσία σαν τόπους εγκατά-
στασης. 

3 Θα δημιουργήσουν νέες προοπτι-
κές για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, 
όπως επίσης και για την εγκατάσταση 
εδώ εξειδικευμένων εταιρειών διαχεί-
ρισης λιμένων, αεροδρομίων, μαρί-
νων, συστημάτων ενέργειας  κλπ.
Ο ́ Οθωνας Θεοδούλου χωρίς διάθεση 

μεμψιμοιρίας, τόνισε ότι δεν είναι δυνατό 
να αγνοηθούν διαχρονικές ενέργειες και 
παραλείψεις που υποτιμούν και πληγώ-
νουν τους Λαρνακείς. Απτό παράδειγμα 
οι πρόσφατοι διορισμοί στους Ημικρατι-
κούς Οργανισμούς, οι πλείστοι των οποί-
ων αποτελούν σοβαρότατους φορείς 
ανάπτυξης σε μια ποικιλία τομέων. Από 
τις 145 θέσεις διορισμού σε όλους τους 
Ημικρατικούς Οργανισμούς που ανα-
νέωσαν τα ∆ιοικητικά των Συμβούλια 
πριν ένα μήνα, μόνο 5 θέσεις δόθηκαν 
σε Λαρνακείς, εκ των οποίων μάλιστα οι 
2 θέσεις έγιναν εκ του Νόμου με πρότα-
ση του ΚΕΒΕ και της ΣΕΚ.
Το 2001 η πόλη της Λάρνακας δια των 

εκπροσώπων της υπέγραψε μια Συμφω-
νία με το κράτος , στην παρουσία του ιδί-
ου του Προέδρου της ∆ημοκρατίας. Η 
Συμφωνία διελάμβανε το πρόγραμμα 
μετακίνησης των εγκαταστάσεων των πε-
τρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρ-
νακα, όπως διαμορφώθηκε μετά από 
διεξοδικές μελέτες και εκτενείς διαβου-
λεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
ιδιαίτερα με την Επιτροπή Ανάπτυξης. 
Στο τέλος του 2012, χρόνος που όλα, 

μέχρι και της αποκατάστασης του χώ-
ρου θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 
είμαστε σχεδόν στο σημείο που ήμα-

σταν όταν υπογράφαμε τη Συμφωνία!   Ο 
Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τονίζοντας ότι κάλε-
σε τον σημερινός Υπουργός έχει οπωσ-
δήποτε μικρή ευθύνη για τα πιο πάνω, 
αφού ανέλαβε σχετικά πρόσφατα αυτό 
το χαρτοφυλάκιο, όμως αναμένουμε ότι 
θα χρησιμοποιήσει  χωρίς άλλη καθυστέ-
ρηση την ενέργεια και το δυναμισμό που 
τον διακρίνουν για να δώσει λύσεις σε 
όλα τα θέματα που εκκρεμούν. Η παρού-
σα κατάσταση εκτός του ότι υποβαθμίζει 
δραστικά την περιοχή, εκτός του ότι δε 
συνάδει με τις νέες επενδύσεις του λιμα-
νιού, κλονίζει και την εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς το κράτος, το οποίο από 
θεματοφύλακας όλων των θεσμών, πα-
ρουσιάζεται να αθετεί την ίδια την υπο-
γραφή του. 
Ο κ. ΄Οθωνας Θεοδούλου πρόσθεσε:
Το μοντέλο προώθησης της αναπτυξι-

ακής προσπάθειας που ακολουθήσαμε 
μέχρι σήμερα στη Λάρνακα, να τα περι-
μένομε δηλ. όλα από το δήμαρχο, τους 
βουλευτές, το ΕΒΕΛ  τις άλλες ομάδες πίε-
σης και γενικά την Επιτροπή Ανάπτυξης, 
χωρίς να το υποτιμώ και να το υποβαθ-
μίζω, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι 
τοπικοί παράγοντες και οι ομάδες πίεσης 
διατυπώνουν απόψεις, αναπτύσσουν 
επιχειρήματα, διεκδικούν από την εκτελε-
στική εξουσία, τεκμηριώνουν με μελέτες 
τις θέσεις των. Όσες  όμως καλές απόψεις 
και αν έχουν, όσο καλά και αν τις υπο-
στηρίξουν, στο τέλος κάποιοι άλλοι θα τις 
υλοποιήσουν σε χρόνο και με τρόπο που 
δεν ελέγχεται από τοπικές αρχές. 
Έχω την άποψη ότι τη μεθοδολογία 

που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα πρέ-
πει να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί. 

 Σίγουρα σε αυτή την προσπάθεια 
όλοι έχουν να διαδραματίσουν ρό-
λο όμως, κακά τα ψέματα, η ηγετική πα-
ρεμβολή του ∆ήμου Λάρνακας, αλλά και 

όλων των ∆ήμων και Κοινοτικών Συμ-
βουλίων της Επαρχίας και του ΕΒΕΛ θα 
πρέπει να είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
να επιτευχθούν οι στόχοι. Το Επιμελητή-
ριο μας σημειώνει με υπερηφάνεια ότι 
δύο καταξιωμένοι αξιωματούχοι του, ο 
Ανδρέας Λουρουτζιάτης πρώην Πρόε-
δρος του ΕΒΕΛ  και ο Ευάγγελος Ευαγγε-
λίδης, για χρόνια μέλος του Συμβουλίου 
του, ηγούνται σήμερα των δύο μεγαλύ-
τερων δήμων της Επαρχίας μας. Σίγουρα 
θα τους στηρίξομε με όλες τις δυνάμεις 
μας για να πετύχουν στο δύσκολο έρ-
γο που ανέλαβαν σε δύσκολες συνθή-
κες. Όμως τους θέλομε να γνωρίζουν 
από τώρα ότι δε δικαιούνται ούτε περίο-
δο χάριτος ούτε ελαφρυντικά. Έχομε πο-
λύ ψηλές προσδοκίες και από τους δύο 
και θα τους κρίνομε αυστηρότερα από 
όλους τους προκατόχους των.  Εξηγημέ-
να πράγματα.

 Το ΕΒΕΛ είχε μια έντονη ανάμειξη σε 
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και διαδρα-
μάτισε καταλυτικό ρόλο στην υλοποίη-
ση των πλείστων έργων της Λάρνακας, 
ακόμη και αυτών που εκ πρώτης όψε-
ως δε φαίνεται να εμπίπτουν στο αντι-
κείμενο των ενδιαφερόντων του και να 
το αφορούν. Εργάστηκε όλα αυτά τα 
χρόνια συλλογικά, άοκνα και με ζηλευ-
τή ομοψυχία και πέτυχε πιστεύω πολλά. 
Η προσπάθεια ήταν κοινή και συλλογι-
κή. Μπορεί να μη μας ικανοποιούν αυ-
τά που πετύχαμε- και είναι αλήθεια ότι 
αξίζαμε περισσότερα -  αλλά κανένας δε 
θα μπορέσει ποτέ να μας πει πόσο χειρό-
τερα θα ήμασταν χωρίς τις προσπάθειες 
όλων αυτών των ανθρώπων.

Ομιλίες από τον Υπουργό  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Νεοκλή Συλικιώτη και τον  Αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Ανδρέα Μάτση
Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Νεοκλής Συλικιώτης αναφέρθηκε στα έργα της 
Λάρνακας, στη διαδικασία προσφοροδότησης 
του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού 

και στη μεταφορά των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών, στο θέμα 

της προσφοροδότησης των 
οικοπέδων της Κυπριακής 

ΑΟΖ, στο θέμα της 
διεθνούς και της Κυπριακής 
οικονομικής κρίσης όπως και 
για τα μέτρα για έξοδο από την 

κρίση.
Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. 

Ανδρέας Μάτσης στο δικό του χαιρετισμό εκ 
μέρους του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε στα σοβαρά 

προβλήματα της Κυπριακής οικονομίας όπως τα 
δημόσια οικονομικά, το θέμα των τραπεζών αλλά 
και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική τάξη.
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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

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία  και τις ανησυχίες 
μας για την  παγοποίηση ή και  καθυστέρηση έναρξης βα-
σικών έργων υποδομής και ανάπτυξης της Επαρχίας μας, 
τα οποία προ πολλού ήταν ορισμένα και προγραμματισμέ-
να για να κατασκευαστούν:
∆ρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. •
∆ρόμος Αεροδρομίου – Μαρίνα. •
Ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της Πόλης της Πά- •
φου.
Ανάπτυξη των Λιμανιών Κ. Πάφου & Λατσιού. •
Οι αποφάσεις αυτές πλήττουν ανεπανόρθωτα την ανα-

πτυξιακή πορεία της Επαρχίας  Πάφου η οποία  έχει υποστεί 
τις περισσότερες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση και 

συνεπώς η υλοποίηση των βασικών αυτών έργων θα έπρε-
πε να βρίσκονται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Με 
την ανακήρυξη της Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης θα πρέπει η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την 
πολιτική της και να προβεί  στην εκτέλεση όλων  των προ-
γραμματισμένων  έργων υποδομής της Επαρχίας μέχρι το 
2017, όταν η Πάφος θα εκπροσωπεί την Κύπρο ως Ευρω-
παϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. 
Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με τους άλλους φορείς και 

τα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας μας θα αντιδράσει 
άμεσα και δυναμικά σε περίπτωση που θα συνεχιστεί η πο-
λιτική της  παγοποίησης ή καθυστέρησης των αναγκαίων 
βασικών έργων υποδομής και ανάπτυξης.

Το ΕΒΕ διαμαρτύρεται για την παγοποίηση  και καθυστέρηση 
των έργων υποδομής  και ανάπτυξης της Πάφου

Το ΕΒΕ Πάφου είναι κάτοχος βιομηχανικού 
τεμαχίου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας 
Βαρβάρας / Τίμης στην Πάφο, το οποίο 
εφάπτεται του κυρίου δρόμου που οδηγεί 
από την Αγία Βαρβάρα προς τις ορεινές 
κοινότητες (Στατός) και γειτνιάζει  με τον 
κύριο δρόμο Πάφου – Λεμεσού. 
Το Επιμελητήριο επιθυμεί να παραχω-

ρήσει άδεια εκμετάλλευσης μέρους του εν 
λόγω τεμαχίου για την ανέγερση και λει-
τουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών.

Το πρατήριο πετρελαιοειδών θα εξυπη-
ρετεί τη βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρ-
βάρας / Τίμης, τις διάφορες βιομηχανικές 
ζώνες   και  κοινότητες της ευρύτερης  περι-
οχής όπως και τα διερχόμενα οχήματα.
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εί-

ναι η επίδειξη ενδιαφέροντος και η υποβο-
λή προτάσεων από οικονομικούς φορείς 
για την εν λόγω ανάπτυξη. Το ΕΒΕ Πάφου 
δέχεται προτάσεις που περιλαμβάνουν και 
την ανάπτυξη και άλλων συναφών δρα-

στηριοτήτων εντός και εκτός του χώρου 
του πρατηρίου όπως πλυντήριο οχημά-
των, μινιμαρκετ, καφετέρια κτλ. Το ΕΒΕ Πά-
φου θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες διευ-
θετήσεις που αφορούν το διαχωρισμό και 
την εξασφάλιση των σχετικών αδειών.
Για υπόδειξη του εν λόγω τεμαχίου και 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλού-
νται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται 
στον ∆ιευθυντή του ΕΒΕ Πάφου, κ.  Κενδέα 
Ζαμπυρίνη, τηλ. 26818173.

Πρόσκληση για επίδειξη ενδιαφέροντος και υποβολή προτάσεων 
για την ανέγερση και λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών

Μεγάλη επιτυχία σημειώνει ο ηλεκτρονικός επίσημος Του-
ριστικός οδηγός Πάφου ο οποίος έχει ετοιμαστεί από τον 
Ιούνιο του 2012.  Όπως είναι γνωστό η Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου  (ΕΤΑΠ) σε 
συνεργασία με τη  γνωστή Σουηδική εταιρεία arrivalguides.
com  δημιούργησαν τον 
εν λόγω τουριστικό οδη-
γό  στοχεύοντας απευθεί-
ας στον καταναλωτή, δι-
ανέμοντας τον μέσα από 
ένα πολύ αποτελεσματικό 
δίκτυο διανομής.
Ο μοναδικός πλήρως 

ολοκληρωμένος ηλεκτρο-
νικός τουριστικός οδηγός 
της Πάφου, είναι σήμερα 
διαθέσιμος σε τρεις γλώσ-
σες, Αγγλικά, Γερμανικά, 
Σουηδικά  και περιλαμ-
βάνει  μεταξύ άλλων πε-
ριγραφές των  τεσσάρων 
δήμων,  των παραλιών, 
των διάφορων δραστηριοτήτων άθλησης, σημεία ενδιαφέρο-
ντος, πολιτιστικά, τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, 
καταστήματα, εκδηλώσεις  κ.α. Ο Οδηγός προωθείται ηλε-
κτρονικά σε περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρίες, και 
άλλες 100 τουριστικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ σε 
κυρίως αγορές προτεραιότητας ενώ είναι διαθέσιμος και χρή-

σιμος τόσο κατά το στάδιο του προγραμματισμού του ταξι-
διού όσο  και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ταξιδιώτη 
στον επιλεγέντα προορισμό.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της www.arrivalguides.com η οποία είναι ο παροχέας 
μέσα σε διάστημα 3 μηνών (Ιούνιο- Αύγουστο 2012) το ηλε-

κτρονικό guide κατεβάστη-
κε από περισσότερες από 
15,000 οικογένειες και υπο-
λογίζεται ότι το έχουν πάρει 
στην κατοχή τους ή διαβά-
στηκε από  30,000 και πλέ-
ον άτομα, που αποτελούν 
στοιχεία και ενδείξεις  πολύ 
ικανοποιητικές ξεπερνώ-
ντας τις προσδοκίες. Όπως 
διαφάνηκε για την συγκε-
κριμένη περίοδο οι κυριότε-
ρες χώρες προέλευσης των 
αναγνωστών  ήταν  με σει-
ρά προτεραιότητας η Σου-
ηδία, η Ιταλία, η Γερμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ου-

κρανία, η Νορβηγία αλλά και η  Κύπρος κ.α .
  Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέ-

ρειας Πάφου, θα συνεχίσει την αναβάθμιση του οδηγού και 
θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες προσαρμογές των 
περιεχομένων για να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα και τους 
χειμερινούς ταξιδιώτες. 

Ανάρπαστος ο  επίσημος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός Πάφου
Πέραν των 30,000 επισκέπτες έχουν  διαβάσει τον οδηγό     

μικρά

Πάφος:  
Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης 2017
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πάφου χαιρετίζει 

την επιλογή της Πάφου ως της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης το 2017 και συγχαίρει 

το ∆ήμαρχο κ. Σ. Βέργα και το 

∆ήμο Πάφου γενικότερα, την 

οργανωτική επιτροπή και όλους 

όσους έβαλαν στη μεγάλη, 

αξιέπαινη και επιτυχή αυτή 

προσπάθεια.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί 

ιδιαίτερη τιμή για ολόκληρη 

την επαρχία Πάφου, με 

σημαντικά οφέλη για το λαό 

της.  Ταυτόχρονα είναι η απαρχή 

μεγάλων προκλήσεων και 

προσπαθειών και αναμφίβολα 

με τη συνεργασία όλων μας, η 

Πάφος και πάλι θα αρθεί στο 

ύψος των περιστάσεων.

Το ΕΒΕ Πάφου παραμένει 

δεσμευμένο να συνδράμει στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων του 

και να εργασθεί μεθοδικά και 

συντονισμένα με το ∆ήμο Πάφου 

για την επιτυχή υλοποίηση 

των προγραμματιζόμενων και 

αναγκαίων ενεργειών.
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Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων
Συνέντευξη με το Διευθυντή του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Εργασίας κ. Λ. Νικολαΐδη

∆ημοσιεύουμε συνέντευξη με το 
∆ιευθυντή του Τμήματος Ασφαλείας 
και Υγείας του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Λέ-
ανδρο Νικολαϊδης για την εκστρατεία 
‘’πρόληψη των κινδύνων στην εργα-
σία με τη συμμετοχή όλων’’.  Ο κ. Νι-
κολαϊδης αναφέρετε στους στόχους 
της εκστρατείας που καλύπτει την πε-
ρίοδο 2012-2013, και στο ρόλο όλων 
των εμπλεκομένων.
Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 

εκστρατείας «Πρόληψη των κινδύ-
νων στην εργασία με τη συμμετοχή 
όλων»;
Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώ-

ροι Εργασίας για τη διετία 2012-2013 
με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων» έχει 
σκοπό:
Να ενθαρρύνει τους διευθυντές να  •
επιδείξουν ηγετικές ικανότητες στον 
τομέα της ασφάλειας και της υγείας 
μέσω της διεξαγωγής ουσιαστικής 
διαβούλευσης με το εργατικό δυ-
ναμικό και της εφαρμογής των βέλ-
τιστων διαθέσιμων στρατηγικών 
πρόληψης των κινδύνων. 
 Να ενθαρρύνει τους εργαζομέ- •
νους και τους εκπροσώπους τους να 
ανταλλάσσουν ιδέες και να συνερ-
γάζονται ενεργά με τους διευθυντές 
τους για τη βελτίωση της επαγγελμα-
τικής ασφάλειας και υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί και οι 

πιο κάτω στρατηγικοί στόχοι: 
Προώθηση του κύριου μηνύμα- •
τος της εκστρατείας ότι οι εργαζόμε-
νοι και τα στελέχη με επιτελικό ρόλο 
στην επιχείρηση πρέπει να συνεργά-
ζονται για την πρόληψη των κινδύ-
νων για λόγους ηθικούς, πρακτικούς, 
νομικούς και οικονομικούς. 
Παροχή σαφούς και απλής καθοδή- •
γησης στους εργοδότες, προκειμέ-
νου να διαχειρίζονται από κοινού 
με τους εργαζομένους και τους εκ-
προσώπους τους συγκεκριμένους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
εργασία.
Παροχή πρακτικής καθοδήγησης,  •
ενημέρωσης και μέσων για την προ-
αγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης 
των κινδύνων, με έμφαση στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις.
Προώθηση της ενσωμάτωσης της  •
διαχείρισης της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία στις πολιτικές 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
∆ημιουργία των βάσεων για μια πιο  •
βιώσιμη νοοτροπία πρόληψης των 
κινδύνων. 
Πως θα επιτευχθούν αυτοί οι στό-

χοι ;
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

αποτελεί τον Εστιακό Πόλο της Κύπρου 
για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 
Ως Εστιακός Πόλος, το Τμήμα διατη-

ρεί Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφόρησης, στο 
οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Κοινωνικών Εταίρων και άλλων Οργα-
νισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην ερ-
γασία.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει κά-

θε χρόνο τη ∆ιευρυμένη Συνάντηση 
Εταίρων με σκοπό  την ενημέρωση των 
Εταίρων σχετικά με τους στόχους της 
εκάστοτε Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και 
τον καθορισμό των δραστηριοτήτων 
που θα αναλάβουν να πραγματοποι-
ήσουν οι Εταίροι  για την επίτευξη αυ-
τών των στόχων σε συνεργασία με το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Επίσης στο πλαίσιο της Κυπριακής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας διοργανώνει Ευρωπαϊκό Συ-
νέδριο με θέμα «Συνεργαζόμαστε για 
το μέλλον της επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας στην Ευρώπη» όπου 
μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι στρα-
τηγικοί στόχοι της εκστρατείας.
Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς οικονομι-

κής δραστηριότητας στην Κύπρο που 
χρειάζονται «πρόληψη του κινδύνου»; 
Σε ποιους από τους τομείς παρουσιά-
ζονται τα περισσότερα ατυχήματα και 
θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες 
και το περιβάλλον εργασίας ;
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

και η πρόληψη του κινδύνου στην ερ-
γασία δεν αποτελεί πλέον μόνο νομική 
και ηθική υποχρέωση αλλά και επιχει-
ρηματική αναγκαιότητα. ∆ιασφαλίζει 
τα πολύτιμα αγαθά της ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων σε μια βιομη-
χανία και την βιωσιμότητά της.
Η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι οι 

μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερο πρόβλημα στην προσπά-
θεια τους για εκπλήρωση των νομικών 
υποχρεώσεων τους και βελτίωση των 
θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημά-
των στην Κύπρο για το 2011 παρου-
σιάζεται στον τομέα των Κατασκευών, 
ακολουθεί ο τομέας της Μεταποίησης, 
τα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια και το Χον-
δρικό και Λιανικό Εμπόριο. 
Πώς η πρόληψη των κινδύνων θα 

πρέπει να είναι στην πράξη;
Όπως και στην εκτέλεση των εργα-

σιών μιας επιχείρησης έτσι και στην 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συ-
στήματος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία  η καλύτερη 
προσέγγιση είναι η  Προενεργητική. 
∆ηλαδή η αρχή της πρόληψης παρά 
της θεραπείας. Αυτό δεν μειώνει την 
αξία του να μαθαίνουμε από τα λάθη 
μας και να αναθεωρούμε την προσέγ-
γισή μας για συνεχή βελτίωση.
Προβαίνοντας σε μια λογική σειρά 

ενεργειών, καταλήγουμε σε ένα βοη-
θητικό και αποτελεσματικό Σύστημα 
∆ιαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία. 
Η καλύτερη αρχή είναι η σωστή ορ-

γάνωση, κατανομή ευθυνών και αρ-
μοδιοτήτων και η διάθεση των πόρων 
από την επιχείρηση. Ιδιαίτερα σε μια 
μικρή επιχείρηση η ενεργός συμμετο-
χή της διεύθυνσης αποτελεί το καλύτε-
ρο κίνητρο για τους εργαζόμενους.
Όπως και με οποιαδήποτε άλλη δρα-

στηριότητα της επιχείρησης π.χ. παρα-
γωγή, πωλήσεις, η αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός Συστήματος ∆ιαχείρι-
σης της Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία  προϋποθέτει:
Οργάνωση: Όσο μικρή και να είναι 

η επιχείρηση η λειτουργία της απαιτεί 
την εκτέλεση σε σειρά και οργανωμένα 
κάποιων δεδομένων δραστηριοτήτων. 
Η οργάνωση αυτή πρέπει να συμπε-
ριλάβει και τα θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία.
Καταμερισμός ευθυνών – μαζί με 

τις απαραίτητες εξουσίες: Τα πιο πολ-
λά λάθη ή και παραλήψεις οφείλονται 
στο μη ή στον αναποτελεσματικό κα-
ταμερισμό ευθυνών. Οι εργοδότες θα 
πρέπει να βεβαιώνονται ότι στην δική 
τους επιχείρηση είναι ξεκάθαρη η ευ-

θύνη π.χ. για την Επιτροπή Ασφάλει-
ας, ομάδα Πυροπροστασίας, ομάδα 
∆ιάσωσης, παροχή Α’ Βοηθειών, κλίση 
εξωτερικής βοήθειας κλπ. Επίσης θα 
πρέπει να βεβαιώνονται ότι σε όλες τις 
περιγραφές εργασίας και οδηγίες εργα-
σίας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.
Επικοινωνία: Πρέπει να υπάρχουν 

συνεχώς ανοικτά κανάλια για μεταφο-
ρά πληροφοριών, εισηγήσεων κλπ.
∆εξιότητες προσωπικού: Πολλές 

φορές η πίεση της δουλειάς δεν επιτρέ-
πει να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες 
του προσωπικού ή ακόμα με την πρό-
σληψη νέου προσωπικού δεν αξιολο-
γούνται σωστά οι δεξιότητες πριν την 
ανάθεση εργασιών.  Οι εργοδότες θα 
πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλοι οι νε-
οπροσλαμβανόμενοι έχουν ή θα απο-
κτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, το 
προσωπικό αναβαθμίζεται σε νέες τε-
χνικές, με την αγορά νέου εξοπλισμού 
/ μηχανημάτων αυτό εκπαιδεύεται και 
τέλος το προσωπικό δεν εκτίθεται σε 
κινδύνους.
Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

είναι μια συνεχής διαδικασία. Η βελτί-
ωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγεί-
ας και η διατήρηση τους, η εκπαίδευση 
και ενημέρωση των εργαζομένων και 
η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία χρειάζονται 
όραμα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
και συνεχή παρακολούθηση.  
Ποιες δραστηριότητες προγραμμα-

τίζετε στην Κύπρος για την ευαισθη-
τοποίηση σε θέματα πρόληψης των 
κινδύνων στους χώρους εργασίας;
Όσον αφορά στην προσπάθεια του 

Τμήματος αυτή θα επικεντρωθεί στα 
πιο κάτω:

 Στη διάδοση της πληροφόρησης και  •
του υλικού της εκστρατείας  με επι-
σκέψεις των Επιθεωρητών Εργασίας 
στους χώρους Εργασίας στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγεί-
ας στην Εργασία. 
Οργανώνοντας τις δικές μας δραστη- •
ριότητες, όπως σεμινάρια, συνέδρια, 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και άλ-
λες ∆ραστηριότητες ∆ιαφώτισης και  
Προώθησης των θεμάτων Ασφάλει-
ας και Υγείας.
Συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, συ- •
νέδρια που οργανώνονται από τους 
Κοινωνικούς Εταίρους καθώς και άλ-
λους ενδιαφερόμενους φορείς.
Προκηρύσσοντας διαγωνισμούς  •
(καλής πρακτικής, αφίσας, σχολι-
κούς διαγωνισμούς παραδειγμάτων 
καλής πρακτικής). 
Πραγματοποιώντας διαφημιστικές  •
εκστρατείες κατά τη διάρκεια της εκ-
στρατείας.
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Μέχρι τις  30 Οκτωβρίου υποβολή των αιτήσεων

Σχέδιο ενίσχυσης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Σε αίσια κατάληξη οδήγησαν τα 

σχετικά διαβήματα του ΚΕΒΕ και έχει 
δοθεί παράταση για την υποβολή αι-
τήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρη-
ματικής Καινοτομίας. Η νέα καταληκτι-
κή ημερομηνία είναι η 30η Οκτωβρίου 
2012. 
Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός του Σχε-

δίου είναι η ενίσχυση μικρο-μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα εισάξουν 
στην αγορά ή στην αγορά και σε ∆η-
μόσιο Οργανισμό. 
Νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρε- •
σίες
Ανασχεδιασμό καινοτόμων προϊό- •
ντων και υπηρεσιών που έχουν ει-
σαχθεί τα τελευταία δύο έτη στην 
αγορά σε δοκιμαστική φάση και 
χρειάζονται ανασχεδιασμό 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υπο-

στήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που επενδύουν στην 
έρευνα και καινοτομία για την ανά-
πτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία 
προγραμματίζουν να διαθέσουν 
στην αγορά ή στην αγορά και σε ∆η-
μόσιο Οργανισμό. Τα προϊόντα ή 
υπηρεσίες έχουν αναπτύξει ή θα ανα-
πτύξουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μόνες 
ή με συνεργασία με άλλες επιχειρή-
σεις ή ερευνητικούς φορείς. Τα προϊ-
όντα ή υπηρεσίες μπορεί να ανήκουν 
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εξαι-
ρουμένων των δραστηριοτήτων του 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλι-
έργειας, της πρωτογενούς παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων, των δραστη-
ριοτήτων που συνδέονται με εξαγω-
γές, των δραστηριοτήτων ενισχύσεις 
για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρή-
ση εγχώριων αγαθών, του τομέα του 
χονδρικού και λιανικού εμπορίου, του 
τουρισμού όπως ξενοδοχειακά κατα-
λύματα, κέντρα αναψυχής, εστιατόρια 
και ταβέρνες καθώς και τις ενισχύσεις 
στις προβληματικές επιχειρήσεις. 
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί 

να είναι νέα και καινοτόμα αλλά να 
ανήκουν σε οικογένεια καινοτόμων 
προϊόντων που η επιχείρηση ήδη δια-
θέτει στην αγορά. Ακόμα τα προϊόντα 
ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν διατεθεί 
σε περιορισμένες ποσότητες ή σε περι-
ορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκι-
μαστικούς σκοπούς στη αγορά τα δύο 
προηγούμενα έτη και να χρειάζονται 
ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραμα-
τική ανάπτυξη, κατασκευή πρωτότυ-
πων, δοκιμές και άλλες προετοιμασίες 
παραγωγής για να μπορέσουν να δια-
τεθούν στην αγορά με προοπτικές.
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να 

επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινή-
τρων υπό την μορφή χρηματοδοτικών 
ενισχύσεων για την ανάπτυξη καινο-
τόμων προϊόντων και υπηρεσιών που 
θα καλύπτει την κατασκευή και δοκιμή 
μικρού αριθμού δοκιμίων και την το-

ποθέτηση τους στην αγορά καθώς και 
δραστηριότητες προώθησης και προ-
ετοιμασίας της παραγωγής.  Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊ-
όντων και υπηρεσιών που μπορεί να 
προστατευθούν με διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας ή βιομηχανικά σχέδια και να 
είναι ανταγωνιστικά διεθνώς. 

∆ικαιούχοι 
∆ικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις που έχουν τη μόνιμη εγκα-
τάσταση τους στις ελεγχόμενες από 
το Κράτος περιοχές τουλάχιστο για έξι 
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης 
τους και ισχύει ένα από τα πιο κάτω : 
μπορεί να χαρακτηριστούν επιχεί- •
ρησης έρευνας και καινοτομίας (επι-
χειρήσεις έρευνας και καινοτομίας 
είναι αυτές που 15% των λειτουρ-
γικών τους εξόδων ή 100χιλιάδες 
ευρώ ανά έτος ή 10% τουλάχιστον 
του ετήσιου κύκλου εργασιών τους 
διαθέτουν σε έρευνα ή το 10% του 
προσωπικού πλήρους απασχόλη-
σης δραστηριοποιείται στον τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης) 
συνεργάζονται με μικρομεσαία επι- •
χείρηση καινοτομίας 
συνεργάζονται με ερευνητικό φο- •
ρέα 
διαθέτουν πρωτότυπο  •

Προϋποθέσεις συμμετοχής
 Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει 

δικαίωμα να υλοποιεί ανά δράση 
ένα ή δύο έργα με προϋπολογισμό 

€250.000, αλλά μπορεί να προσφέ-
ρει υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις 
που κέρδισαν και υλοποιούν έργα. Το 
ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολο-
γισμού της πρότασης είναι €20.000. 
Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο έντα-
σης ενίσχυσης στο συνολικό κόστος 
είναι 60%. 

Επιλέξιμές δαπάνες
1  Αμοιβές Προσωπικού
2  Εξοπλισμός
3  Υπηρεσίες Τριτων
4  Προστασί πνευματικών δικαιωμά-
των

5  Υλικά
6 Ταξίδια
7 Συμμετοχή σε εκθέσεις και προώ-
θηση του καινοτόμου προϊόντος ή 
υπηρεσίας στο εξωτερικό

Κριτήριο
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι: 
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός 

που προμηθεύεται η επιχείρηση στα 
πλαίσια του Σχεδίου είναι καινούργιος 
και η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
να καθορίσει ανώτατο ποσό επιλέξι-
μης δαπάνης σύμφωνα τις επικρατού-
σες τιμές στην αγορά. 
Καθορίζεται ανώτατο επιλέξιμο όριο 

τις €60000 ετήσιες απολαβές για τους 
μισθούς υπαλλήλων Σε περίπτωση 
υπαλλήλων που αμείβονται περισσό-
τερα οι απολαβές τους είναι επιλέξι-
μες μόνο μέχρι το ανώτατο όριο. Για 
παράδειγμα υπάλληλος που αμείβε-
ται €100.000 ετησίως και εργαστεί για 

ένα έτος τότε η επιλέξιμη δαπάνη είναι 
€60.000 και η χορηγία το 60% αυτής 
που είναι €36.000. 
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

προτάσεων 
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν και 

συμπεριληφθούν στον κατάλογο των 
υποψηφίων για ένταξη τους στο Σχέ-
διο, θα είναι αυτές που θα συγκε-
ντρώσουν τουλάχιστον το 60% της 
συνολικής βαθμολογίας και τουλάχι-
στον 30% σε κάθε κριτήριο ξεχωριστά 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βαθ-
μολογίες των πρόσθετων κριτηρίων, 
και θα καταχωρούνται στο κατάλογο 
με σειρά προτεραιότητας με κριτήριο 
το ύψος της συνολικής βαθμολογίας. 

Περίοδος Εφαρμογής του Σχεδίου
Το Σχέδιο εφαρμογής κατά την πε-

ρίοδο 2012-2013 και οι αιτήσεις από 
τους δικαιούχους θα υποβάλλονται 
κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περι-
όδους που θα ανακοινώνονται από το 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (Υπουργείο).
Πλήρεις λεπτομέρειες για το Σχέ-

διο έχουν αναρτηθεί στην ιστιοσελίδα 
του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού http://www.mcit.
gov.cy.




