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Αγαπητά μέλη,

Η φετινή ετήσια έκθεση του ΚΕΒΕ καλύπτει μια από τις πιο κρί-
σιμες  περιόδους της κυπριακής οικονομίας. Η απροθυμία του 
πολιτικού συστήματος, αλλά και η αδυναμία μας για να λη-
φθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να τιθασσεύσουμε τις επιπτώ-
σεις της διεθνούς κρίσης και να προστατεύσουμε την οικο-
νομία μας, οδήγησε στις βίαιες και επώδυνες αποφάσεις του 
Eurogroup, οι οποίες ανάτρεψαν πλήρως τα δεδομένα της κυ-
πριακής οικονομίας.

Μέσα σε μια νύκτα άλλαξαν τα πάντα, με τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες να καλούνται άμεσα ή έμμεσα να καλύψουν τις 
«τρύπες» είτε του τραπεζικού συστήματος, είτε των δημόσιων 
οικονομικών. Η εμμονή και αποφασιστικότητα της Τρόικας και 
των Ευρωπαίων Εταίρων μας για κάθετες και ριζοσπαστικές 
λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας μας, έφεραν τα πάνω 
– κάτω σ΄ όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής του τό-
που.

Μετά τα όσα γνωστά έγιναν, τώρα βρισκόμαστε στη φάση της 
επούλωσης των πληγών, της προσπάθειας επανεκκίνησης της 
οικονομίας και της επίτευξης του στόχου της ανάκαμψης – 
ανάπτυξης. Για επίτευξη του τρίπτυχου επανεκκίνηση – ανάκαμ-
ψη – ανάπτυξη, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες 
από όλους μας, δηλαδή Κυβέρνηση, Βουλή, Κεντρική Τράπε-
ζα, παραγωγικές τάξεις και συντεχνίες. Μέχρι στιγμής έχουν 
εξαγγελθεί πάρα πολλά σωστά και χρήσιμα μέτρα για όλους 
σχεδόν τους τομείς, αλλά η οικονομία συνεχίζει να κινείται 
με βήμα χελώνας. Οι μεγάλες ανακατατάξεις που έγιναν, σε 
συνδυασμό με τις πολλές πληγές, δεν επιτρέπουν τη γρήγορη 
ανάρρωση και ανάκαμψη της οικονομίας.

Εννέα μήνες μετά τις αποφάσεις του Eurogroup και ακόμα πα-
ρατηρούμε:

Σοβαρές δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία του τραπε-
ζικού συστήματος.
Μεγάλα προβλήματα με τα δάνεια τόσο των επιχειρήσεων, 
όσο και των πολιτών.
Καθυστέρηση στην προσπάθεια συγκράτησης των δανειστι-
κών επιτοκίων, για τα παλιά αλλά και για τα νέα δάνεια.
Σημαντική έλλειψη ρευστότητας χρήματος στην αγορά, κάτι 
που επηρεάζει άμεσα την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσε-
ων.
Αδυναμίες στην προσπάθεια μείωση των τιμών του ηλεκτρι-
κού ρεύματος, εξέλιξη που επηρεάζει την ανταγωνιστικότη-
τα του συνόλου της οικονομίας μας.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην κανονική αποπληρωμή τιμο-
λογίων για προηγούμενες πωλήσεις των επιχειρήσεων.
Συνέχιση της υποτονικής συμπεριφοράς των καταναλωτών.
Μείωση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.
Έλλειψη εμπιστοσύνης για το μέλλον της οικονομίας.

Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα, που πρέπει να επι-
λυθούν σύντομα, αν θέλουμε η οικονομία να επανασυντα-
χθεί και να παράξει εισόδημα για τον τόπο, τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η οικονο-

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ

Ο Πρόεδρος του KΕΒΕ 
κ. Φειδίας Πηλείδης
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μία μας θα παρουσιάσει συρρίκνωση της τάξης του -13% τη δι-
ετία 2013-2014. Οι οίκοι αξιολόγησης κάνουν χειρότερες εκτι-
μήσεις.

Εμείς, ως ΚΕΒΕ προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτές τις προ-
βλέψεις. Με τις παρεμβάσεις, τις πρωτοβουλίες και τις ενέργει-
ες μας επιδιώκουμε τη λύση των υφιστάμενων προβλημάτων και 
την ανάκαμψη της οικονομίας. Στις επαφές μας με όλους τους 
αρμόδιους και αξιωματούχους της Κυβέρνησης, της Βουλής, της 
Κεντρικής Τράπεζας και άλλους προσπαθούμε να προωθήσουμε 
πολιτικές και μέτρα που θα επιταχύνουν τη διαφοροποίηση της 
κατάστασης. Μελετώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας σοβα-
ρά υπόψη τις απόψεις των μελών μας, προχωρούμε σε κατάθε-
ση νέων εισηγήσεων, φρέσκων ιδεών και επινοητικών προτάσεων.  
Βλέποντας την οικονομία μέσα από το φακό των επιχειρήσεων 
προτείνουμε λύσεις πρακτικές, εφικτές και αποτελεσματικές. 
Αποφεύγουμε τη θεωρία και τη γενικολογία. Απαιτούμε λύσεις 
τώρα και όχι σε βάθος χρόνου. Επιμένουμε στο σήμερα για να 
κερδίσουμε το αύριο.

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ έχει καταθέσει σωρείαν εισηγήσεων 
και προτάσεων για όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Μέσα 
από τις σελίδες της ετήσιας έκθεσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά 
τις πολλές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε.

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η σημερινή συγκυρία είναι πολύ δύσκολη. 
Τα όσα έγιναν απαιτούν χρόνο και μεθοδική εργασία για να διορ-
θωθούν. Ωστόσο, δεν χάνουμε ούτε την αισιοδοξία μας, ούτε το 
θάρρος μας, ούτε την αποφασιστικότητα μας. ∆ική μας εκτίμηση 
είναι ότι παρά τις μεγάλες ανακατατάξεις, η χώρα συνεχίζει να δι-
αθέτει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να τη βο-
ηθήσουν στο στόχο της ανάκαμψης – ανάπτυξης.

Η Κύπρος, παρά τις οδυνηρές αποφάσεις του  Eurogroup, συνεχί-
ζει να κατέχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση που της επιτρέπει 
να αξιοποιεί εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στην 
περιφέρεια της, όσο και διεθνώς. Ακόμα διαθέτουμε ένα ελκυστι-
κό φορολογικό πλαίσιο που είναι ανταγωνιστικό  στο χώρο της 
Ε. Ένωσης. Είμαστε πλήρες μέλος της Ε. Ένωσης και της Ευρωζώ-
νης, στοιχείο που μας δημιουργεί πλεονεκτήματα στην περιοχή. 
Έχουμε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες καθώς και 
σύγχρονες υποδομές στον τομέα των αεροδρομίων, των τηλεπι-
κοινωνιών, των λιμανιών, των μεταφορών, κλπ. Το εργατικό δυνα-
μικό μας είναι άρτια καταρτισμένο με υψηλά ακαδημαϊκά προσό-
ντα, ενώ η εργατικότητα του Κύπριου είναι γνωστή σε όλους..

Κοντά σ΄ αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ευλογία που μας 
έδωσε ο θεός και ονομάζεται φυσικό αέριο. Η επίσημη ανακοίνω-
ση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων 3,6 – 6 τρισ. κυβ. ποδιών φυ-
σικού αερίου στην ΑΟΖ, είναι μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει 
την τύχη της χώρας μας. Ήδη, η εμπλοκή ξένων εταιρειών - κο-
λοσσών του τομέα της ενέργειας στην Κύπρο έχει αρχίσει να απο-
δίδει καρπούς στους τομείς των επενδύσεων και των νέων θέσεων 
εργασίας. Με τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για δημιουργία 
τερματικού σταθμού στο Βασιλικό και άλλα ενεργειακά έργα, πι-
στεύουμε ότι ο τομέας της ενέργειας θα συνεισφέρει πολλά στην 
οικονομία μας. Αν επιτευχθεί ο στόχος για εμπορία του φυσικού 
αερίου από το 2018-20, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε τη ση-

μασία της ενέργειας στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Πέραν αυτών, οφείλουμε να βλέπουμε και τις εξωγενείς εξελίξεις 
που επηρεάζουν την οικονομία μας. Οι πολιτικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν στον αραβικό κόσμο αναμένεται να επηρεάσουν 
και τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις των χωρών αυτών 
με τους γείτονες τους. Η Κύπρος, μια παραδοσιακά φίλη χώρα με 
τον Αραβικό κόσμο, έχει πολλά να κερδίσει από τα νέα πολιτικά 
δεδομένα στην γειτονιά μας.

Επίσης, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη διαφαινόμενη ανάκαμψη 
στην Ευρωζώνη και στην οικονομία της Ελλάδας. Οι δύο αυτές 
εξελίξεις, αν συνεχίσουν να βαίνουν θετικά, τότε το έμμεσο όφε-
λος για την οικονομία μας θα είναι πολύ μεγάλο.

Και αυτό, γιατί πέραν των αυτονόητων, σήμερα το εμπόριο της Κύ-
πρου στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις χώρες της ευρωζώ-
νης και ειδικά της Ελλάδας. Άρα, οι δύο αυτοί παράγοντες είναι 
πολύ σημαντικοί κρίκοι για τη χώρα μας.

Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι τα όπλα με τα οποία θα πολεμή-
σουμε για να ανασυντάξουμε την οικονομία και να της δώσου-
με το νέο πρόσωπο της για το μέλλον. Είναι τα συστατικά με τα 
οποία θα δημιουργήσουμε το νέο μοντέλο της οικονομίας μας.

Ως ΚΕΒΕ πιστεύουμε ότι με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων μας, με τις σωστές αποφάσεις και με σκληρή ερ-
γασία μπορούμε να ανατρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα και να 
διαψεύσουμε τις προβλέψεις τόσο της Ε. Ένωσης, όσο και των 
οίκων αξιολόγησης. Με αποτελεσματικούς χειρισμούς και ευφά-
νταστες πολιτικές, είμαστε σε θέση να ξαναγίνουμε ανθηρή και 
ευημερούσα οικονομία.

Αγαπητά μέλη,

Το μήνυμα που σας μεταφέρουμε σήμερα είναι μήνυμα συγκρα-
τημένης αισιοδοξίας. Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ρότα 
των εξελίξεων και να ξανακάνουμε την Κύπρο μια ευημερούσα 
χώρα.

Σας ζητώ να μείνετε κοντά στο Επιμελητήριο, κοντά στο ΚΕΒΕ, 
κοντά στα Τοπικά Επιμελητήρια για να αγωνισθούμε από κοινού. 
Μαζί, ως μια γροθιά, θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Μαζί θα μπο-
ρέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Μαζί θα οικοδομήσουμε το 
νέο και το καινούργιο για την οικονομία και τον τόπο.

Τελειώνοντας το χαιρετισμό μου θα ήθελα να εκφράσω τις μεγά-
λες ευχαριστίες μου για τη στενή συνεργασία προς τους συνα-
δέλφους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ, στα μέλη 
των ∆Σ των Τοπικών Επιμελητηρίων, στα μέλη του Ανωτάτου Συμ-
βουλίου του ΚΕΒΕ και γενικά σ΄ όλα τα μέλη του Επιμελητηρί-
ου μας. Επίσης ευχαριστίες για τη συνδρομή τους στην προώθη-
ση του Επιμελητηριακού θεσμού θα ήθελα να εκφράσω προς τον 
Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ φίλο Παναγιώτη Λοϊζίδη, το 
Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ φίλο Μάριο Τσιακκή και σ΄ όλο το 
προσωπικό των Επιμελητηρίων μας.

Σας ευχαριστώ πολύ
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Η είσοδος του κτιρίου 
του ΚΕΒΕ, όπου κτυπά η καρδιά 
του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου
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Πρόεδρος: Φειδίας Πηλείδης

Τέως Πρόεδρος: Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι: Κρίστης Χ”Μιτσής
 Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
 ∆ημήτρης Σολομωνίδης
 Ντίνος Λευκαρίτης
 Ανδρέας Μάτσης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Χριστόδουλος Μαυρουδής
                Χριστάκης Γεωργιάδης
 Φάνος Επιφανίου
 Βασίλης Γ. Ρολόγης
       

  
Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας: Κώστας Γεωργαλλής

Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού: Φιλόκυπρος Ανδρέου

Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου: Γιώργος Μιχαηλίδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας: ‘Οθωνας  Θεοδούλου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου: Γιώργος Λεπτός 

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης 
 (μέχρι 31/12/2012)
 Μάριος Τσιακκής 
 (από 1/1/2013)

 Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
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O Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του 
ΚΕΒΕ κ.κ. Φειδίας Πηλείδης και Μάριος 
Τσιακκής αντίστοιχα, σε συνάντηση τους με 
τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη
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 Μέλη ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ

Πρόεδρος ΚΕΒΕ:  Φειδίας Πηλείδης
Τέως Πρόεδρος:  Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι ΚΕΒΕ: Κρίστης Χ”Μιτσής
 Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
 ∆ημήτρης Σολομωνίδης
 Ντίνος Λευκαρίτης
 Ανδρέας Μάτσης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Χριστόδουλος Μαυρουδής
 Χριστάκης Γεωργιάδης
 Φάνος Επιφανίου
 Βασίλης Γ. Ρολόγης
      

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης 
 (μέχρι 31/12/2012)

 Μάριος Τσιακκής 
 (από 1/1/2013)

Μέλη Λευκωσίας
 
Κώστας Γεωργαλλής     
 
Στέλιος Αναστασιάδης
 
Άκης  Κελεπέσιης
 
Ντίνος Μιτσίδης
 
Μιχάλης Μουσιούττας  
 
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
 
Έλενα Τάνου 
 
Ιάκωβος Φωτιάδης
 
Χρίστης Χριστοφόρου
 
 

Μέλη Λεμεσού
 
Φιλόκυπρος Ανδρέου
 
Γιώργος ∆ημητρίου
 
Κικούλλα Κότσαπα
 
Ανδρέας Λαός 
 
Ήρως Μιλτιάδους 
 
(μέχρι 14/1/2013)

 
Γιάννης Μισιρλής  
 
(από 15/1/2013)

 
Ρηγίνος Τσάνος  

Μέλη Αμμοχώστου
 
Γιώργος Μιχαηλίδης
 
Γιώργος Μαυρουδής
        
Χριστόδουλος Νεοφύτου
        
Πέτρος Πέτρου 
 
(μέχρι 18/12/2012)

        
Χριστάκης Παπαβασιλείου 
 
(από 19/12/2012)

 
Λοϊζος Σιακαλλής
 
 
 

Μέλη Λάρνακας
 
Όθωνας Θεοδούλου
 
Κώστας ∆ημητρίου
 
Χρίστος Ορφανίδης
 
Γιώργος Σκορδέλλης
                           
Κωστάκης Τοφαρίδης
 
 

Μέλη Πάφου
 
Γιώργος Λεπτός
 
Γιαννάκης Αριστοδήμου
 
Ανδρέας ∆ημητριάδης
 
Γιώργος Μάης
 
Ηλίας Μυριάνθους
 
 

 
Αριστίνδην Μέλη
 

Χάρης Λοϊζίδης

Θωμάς Καζάκος
 
Αλεξάνδρα Γαλανού
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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

 Μέλη ∆ιοικητικών Συμβουλίων
Τοπικών Επιμελητηρίων

Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής

Τέως Πρόεδρος: Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
 Κώστας Κωνσταντινίδης
 Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι: Ιάκωβος Φωτιάδης
 Ντίνος Μιτσίδης
 Μιχάλης Μουσιούττας
 Άκης Κελεπέσιης
 Χρίστης Χριστοφόρου

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: Νίκος Λακούφης
 Ανδρέας Λοϊζίδης

Επίτιμος Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Επίτιμα  Μέλη: ∆ημοσθένης Σεβέρης
 

Γραμματέας/∆ιευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη: Πάμπος Αγρότης
 Στέλιος Αναστασιάδης
 Γιάννος Αργυρού
 ∆ήμος ∆ημοσθένους
 Ευγένιος Ευγενίου
 Κώστας Ζορπάς
 Μαρίνος Καλλής
 Θεόδωρος Κρίγγος
  Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
  Μάριος Λένας
  Νίκος Νουρής
  ‘Ελενα Τάνου
  Γιώργος Ψημολοφίτης

Aριστίνδην Μέλη: Μιχάλης  Σαρρής
 Χριστάκης Χαραλάμπους

Πρόεδρος: Φιλόκυπρος Ανδρέου

Τέως Πρόεδρος: ∆ημήτρης Σολομωνίδης

Πρώην  Πρόεδρος: Τώνης Αντωνίου

Επίτιμοι Πρόεδροι: Χριστάκης Γεωργιάδης
 Τάκης Νέμιτσας  
 Στάθης Παπαδάκης
 Μιχάλης Πολυδωρίδης
 Εύρος  Στυλιανίδης
 Γιαννάκης Χριστοδούλου

Αντιπρόεδροι:  Ρηγίνος Τσάνος  
 Ανδρέας Λαός
 Γιώργος ∆ημητρίου
 Κώστας Γαλαταριώτης
 Ηλίας Νεοκλέους
 Σπύρος Σπύρου

Επίτιμος Γραμματέας: Ανδρέας Τσουλόφτας 

Γραμματέας/∆ιευθυντής: Χρήστος Αναστασιάδης

Μέλη: Θεόδοτος Ανθούσης
 Κικούλα Κότσαπα
 Γιώργος Κυριάκου
 Μιχάλης Λοϊζίδης 
 Ήρως Μιλτιάδους  
 Χρήστος Μιχαηλίδης 
 Ξάνθος Νέμιτσας  
 Χρύσης Πετούσης
  Μιχάλης Πετράκης
 Μαίρη Πρωτοπαπά
 Άκης Χαραλάμπους
 Ηλίκκος Χαραλάμπους
  
Αριστίνδην Μέλη: Γιώργος Γεωργίου  
 Βάσος ∆ημητριάδης  
 Νίκος Κακουλλής
 Περικλής Μάρκαρης
 ∆ημοσθένης Μαυρέλλης
 Γιάννης Μισιρλής  
 Μιχάλης Μίτσιγκας
 Άθως  Τηλλυρής
 Πανίκος Χ”Χαμπής
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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαηλίδης

Τέως Πρόεδρος: Λοϊζος Σιακαλλής

Πρώην Πρόεδροι: Χριστόδουλος Μαυρουδής
 Φάνος Επιφανίου
 ∆ημήτρης Ιωάννου
 Τάκης Κυριακίδης
 Φώτης  Παπαθωμάς 
 Ανδρέας Μάτσης
 
Αντιπρόεδροι: Χριστόδουλος Νεοφύτου
 Πέτρος Πέτρου 
 (μέχρι 18/12/2012)
 Τώνης Τουμαζής   
 (από 8/4/2013)
 Χριστάκης Παπαβασιλείου
 Τασούλλα Τσόκκου 
 (μέχρι 18/12/2012)
 Γιώργος Μαυρουδής

Επίτιμος Γραμματέας: Φώτης Ιωαννίδης

Γραμματέας/∆ιευθυντής: Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας

Μέλη: Ανδρέας Επιφανίου
 Κίκης Βασιλείου
 Σάββας Κοσιής 
 (μέχρι 18/12/2012)
 Παρασκευάς Κυριακίδης
 Σταύρος Νεοκλέους
 Ανδρέας Παπαθωμάς
 Αβράαμ Πιττάκης  
 (μέχρι 18/12/2012)
 Νίκος  Σαββίδης
 Κυριάκος  Σοφοκλέους 
 (από 8/4/2013)
 Χρυσταλλένη Σώζου
  Τώνης Τουμαζής 
 (μέχρι 8/4/2013)
  Ελευθέριος Τρίαρος  
 (μέχρι 18/12/2012)
 Γιώργος  Φυλακτού   
 (μέχρι 18/12/2012)
 Βάσος Χ’’Θεοδοσίου

Αριστίνδην Μέλη: Άντρος Γεωργίου 
 (μέχρι 18/12/2012)
 Τζιοβάνα Λιοτατή 
 (μέχρι 18/12/2012)

Πρόεδρος: Όθωνας Θεοδούλου

Τέως Πρόεδρος: Ντίνος Λευκαρίτης

Πρώην Πρόεδρος: Ανδρέας Λουρουτζιάτης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Κύπρος Οικονομίδης
 Ανδρέας Μούσκος
 Ιάκωβος ∆ημητρίου
 Κρίτων Γεωργιάδης
 Νίκος Κοσμάς
 Κίκης Κυριακίδης

Αντιπρόεδροι: Χρίστος Ορφανίδης
 Άκης  Λευκαρίτης
 Κώστας ∆ημητρίου
 Γιώργος Σκορδέλης
 Κωστάκης Τοφαρίδης

Επίτιμος Γραμματέας: Κίκης Γεωργίου

Γραμματέας/∆ιευθυντής: Γιώργος Ψαράς

Μέλη: Νάκης Αντωνίου
 Ζήνωνας Αποστόλου
 Ανδρέας Γεωργιάδης
 Φουλής ∆ημητρίου
 Βέρα ∆ιανέλλου
 Ιάσωνας Ιασωνίδης
 Άγγελος Μυλωνάς
 Γιώργος Παπαχριστοδούλου
 Πέτρος Πετρίδης
 Ριάκος Σεραφείμ
 Σοφοκλής Φιλιαστίδης 
 Γιώργος Χασάπης
 Τάσος Χριστοφόρου

Αριστίνδην Μέλη: Ιάκωβος Ιακώβου

Πρόεδρος: Γιώργος Λεπτός

Τέως Πρόεδρος: Κυριάκος ∆ρουσιώτης
 
Πρώην Πρόεδροι: Ανδρέας ∆ημητριάδης
 Θέμης Φιλιππίδης
 
Επίτιμοι Πρόεδροι: Θεόδωρος Αριστοδήμου
 Παναγιώτης Χαραλάμπους

Αντιπρόεδροι: Ρογήρος Αναστάσης 
 Γιαννάκης Αριστοδήμου
 Γιώργος Μάης
 Ηλίας Μυριάνθους
 Ανδρέας  Ιωάννου

Επίτιμος Γραμματέας: Νίκος Κόνικκος

Γραμματέας/∆ιευθυντής: Κενδέας Ζαμπυρίνης

Μέλη: ∆ημήτρης Ασσιώτης 
 Γιώργος Γαβριήλ
 Σάββας Γεωργιάδης
 Ανδρέας ∆ημητριάδης
 Ζήνων Ζήνωνος
 Κύπρος Κουρούσιης
 Νίκος Λαούρης
 Ανδρέας Μίτας
 Χαράλαμπος Παπαντωνίου
 Πέτρος Πετράκης
 Χρίστος Τζιώλης
 Χάρης Τσιολής
 Χρύσης Χρυσάνθου
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Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
κ. Φειδίας Πηλείδης μιλά στην 
περσινή γενική συνέλευση  του 
Επιμελητηρίου.

Στιγμιότυπο από τους 
παρευρεθέντες στην περσινή 
γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ.
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 Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ

Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται:

1.   Από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ
2.   Από τα μέλη των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων
3.   Από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαγγελματικών Συνδέσμων.

∆ιεθνείς οργανισμοί συνεργασίας
-    Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)
-    Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)
-    Ευρωεμπόριο (Eurocommerce)
-    ∆ιεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) 
-    ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
-    Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
-    Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
-    Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων – GS1 Κύπρου
-    ∆ιεθνής Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WASME)
-    Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου (ETPO)
-    Euro-Med TDS

Ελεγκτές ΚΕΒΕ
KPMG LTD

Νομικοί σύμβουλοι ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

Σύμβουλοι Επικοινωνίας, ∆ημοσιότητας και Εκδόσεων ΚΕΒΕ
fmw financial media way
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Οικονομικές εξελίξεις
Την χειρότερη χρονιά στα οικονομικά δρώμενα της βίωσε η χώρα 
μας από την περίοδο της Τουρκικής εισβολής. Όπως είναι γνω-
στό το 2013 έφερε μαζί του τις πρωτόγνωρες αποφάσεις του 
Eurogroup που οδήγησαν σε πλήρη σχεδόν απώλεια των κατα-
θέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα και στο κούρεμα κατά 47.5% των κα-
ταθέσεων στη Τράπεζα Kύπρου. Το 2013 σηματοδοτεί επίσης η 
Υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα.

Παρόλο που το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει επιτακτικά προς όλες 
τις κατευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 και τις αρχές 
του 2013, την ανάγκη λήψης μέτρων τόσον όσον αφορά τα δη-
μόσια οικονομικά αλλά και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών και ταυτόχρονα να υποβάλλει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις 
για ανάπτυξη, δυστυχώς δεν εισακούστηκε και έτσι οδηγηθήκαμε 
στις γνωστές αποφάσεις του Eurogroup.

Το ΚΕΒΕ δραστηριοποιήθηκε έντονα στην βάση των νέων δεδομέ-
νων από την πρώτη στιγμή υποβάλλοντας εισηγήσεις τόσο στην 
Κυβέρνηση όσο και την Κεντρική Τράπεζα για την όσο το δυνα-
τόν ομαλότερη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
τη λειτουργία της αγοράς και γενικότερα την αντιμετώπιση των 
κρίσιμων ωρών για την οικονομία. Παρόλον που αρκετές από τις  
εισηγήσεις του ΚΕΒΕ δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση, 
εντούτοις αυτές που τελικά εισακούστηκαν και εφαρμόστηκαν 
οδήγησαν σε βελτιώσεις με ευνοϊκές επιπτώσεις για την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα.

Οι βασικές θέσεις και απόψεις του ΚΕΒΕ συνοψίζονται στο κοινό 
ψήφισμα που εκδόθηκε από την παγκύπρια συγκέντρωση των με-
λών των επιχειρηματικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ που πραγ-

ματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Στη συγκέντρωση συζητή-
θηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση σε συνάρτηση με τις πρωτόγνωρες αποφάσεις 
του Eurogroup και διαπιστώθηκε ότι:

•Η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλ-
λαγές σε συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση έχουν 
οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο.

•Η πλειοψηφία των ΜΜΕ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος, τους συνεργάτες 
και το προσωπικό τους ενώ αρκετές προχωρούν σε συνεχείς απο-
λύσεις προσωπικού στη προσπάθεια τους να επιβιώσουν.

•Η ανεργία αυξάνεται δραματικά με εμφανείς τους κινδύνους δι-
ατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Στην βάση αυτών των διαπιστώσεων ζητήθηκαν επιτακτικά τα πιο 
κάτω:

•Να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας 
και της Κυβέρνησης για άμεση οριστική εξυγίανση και σταθερο-
ποίηση του τραπεζικού συστήματος και άρση όλων των περιορι-
στικών μέτρων.

•Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα να απαιτήσουν την διοχέτευ-
ση όσης ρευστότητας θα χρειαστεί για στήριξη του τραπεζικού 
συστήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Πα-
ροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

•Να εξευρεθούν τρόποι διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας 

Γενική ∆ράση ΚΕΒΕ

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΒΕ 
κ.κ. Φειδίας Πηλείδης και 
Μάριος Τσιακκής αντίστοιχα, 
με τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού κ. Γιώργο 
Λακκοτρύπη
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στην αγορά με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων που να περι-
λαμβάνει την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση των δανείων όπου 
απαιτείται.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε από όλους τους αρμόδιους φορείς του τόπου να 
δράσουν συλλογικά προς την κατεύθυνση της Τρόικας και του 
Eurogroup, προκειμένου να πεισθούν για την αναγκαιότητα πα-
ροχής αυξημένης οικονομικής βοήθειας μέσω των διαρθρωτικών 
προγραμμάτων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλ-
λων μορφών οικονομικής στήριξης.

Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αισιόδοξος ότι με την εφαρμογή 
των πιο πάνω εισηγήσεων και την πιστή τήρηση του Μνημονίου η 
κυπριακή οικονομία θα μπορέσει να ανακάμψει, να επανέλθει σε 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συμβάλλοντας και στη μείωση της 
ανεργίας.

Προώθηση συμφερόντων των μελών
Η προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μελών πα-
ραμένει κύριο μέλημα του Επιμελητηρίου. Με γνώμονα τον πάγιο 
αυτό στόχο και στα πλαίσια των αυξημένων αναγκών των μελών 
λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην 
επιχειρηματικότητα, το ΚΕΒΕ ανάλαβε πρόσθετες δραστηριότητες 
και ενεπλάκη σε εξειδικευμένα σχέδια για να καθοδηγήσει και 
να βοηθήσει τα μέλη του να αντιμετωπίσουν τις πολύ δύσκολες 
συνθήκες που αναφύηκαν και τα αυξανόμενα προβλήματα της οι-
κονομίας, ενώ συνεχίστηκε και η Επιμελητηριακή δράση για δια-
χείριση και λύση στα εγγενή αρνητικά χαρακτηριστικά της Κυπρι-
ακής οικονομίας. 

Τα προγράμματα δράσης του ΚΕΒΕ καλύπτουν ολόκληρο το φά-
σμα των συμφερόντων των μελών στο εγχώριο επίπεδο επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, αλλά και στο επίπεδο συνεργασίας στο 
κοινοτικό  και γενικότερα το διεθνές πεδίο.  Το Επιμελητήριο ενη-
μερώνεται συστηματικά για τα προβλήματα και τις ανάγκες των 
μελών και είναι σε θέση να προετοιμάσει το πρόγραμμα δράσης 
του και για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε στενή επαφή με τα μέλη 
τόσο στο εταιρικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο  των εξειδικευμέ-
νων Επαγγελματικών  Συνδέσμων   μέσω των οποίων προωθού-
νται  από κοινού ενέργειες  για  προώθηση των συμφερόντων των 
διαφόρων κλάδων. 

Πληροφορίες για διάφορα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τα 
μέλη λαμβάνονται απευθείας μέσω ειδικών ερωτηματολογίων. Οι 
δραστηριότητες στο κοινοτικό και το διεθνές επίπεδο περιλαμβά-
νουν αυτόνομη δράση και επαφές όπως και διαβουλεύσεις  με τις 
αρχές και τα κέντρα αποφάσεων για τα επιχειρηματικά δρώμενα.  
Το ΚΕΒΕ καταθέτει στο επίπεδο της ΕΕ μέσα από την συμμετοχή 
του σε αριθμό Ευρωπαϊκών Οργανισμών τεκμηριωμένες θέσεις  
και εισηγήσεις για μεθόδευση ενεργειών  προαγωγής της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας. 

Κατά την υπό  επισκόπηση περίοδο οι δράσεις του ΚΕΒΕ στο εσω-
τερικό διατηρήθηκαν στον ανώτατο βαθμό παρακολούθησης 
της γενικότερης πορείας  της οικονομίας και της επιχειρηματικής  
δραστηριότητας μέσω της συνεχούς   επαφής με τα μέλη και της 
παράλληλης διαβούλευσης με αρχές και φορείς   ενώ στο εξω-

τερικό διοργανώθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού   εμπορικές αποστολές,  
ημερίδες και φόρουμ σε ξένα κέντρα για προώθηση συνεργασι-
ών και προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Συντονιστικό και καταλυτικό ρόλο στην ετοιμασία των θέσεων του 
ΚΕΒΕ διαδραματίζει η Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών της οποίας 
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΚΕΒΕ.
  
∆ραστηριοποίηση στο εσωτερικό
Η δράση του ΚΕΒΕ στο εσωτερικό συνεχίστηκε και κατά την υπό  
επισκόπηση περίοδο σε αναβαθμισμένη βάση ως συνέπεια και 
των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την οικονομική κρί-
ση και τα μέτρα που επιβλήθηκαν από το μνημόνιο με την Τρόϊκα. 
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν συστηματικές επαφές και 
καλά προετοιμασμένες διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση, το Κοι-
νοβούλιο και άλλους αρμόδιους φορείς στο ανώτατο επίπεδο.  

Υποβλήθηκαν και επεξηγήθηκαν στους αρμοδίους οι θέσεις του 
Επιμελητηρίου στα διάφορα   θέματα επικαιρότητας και κατατέθη-
καν τεκμηριωμένες εισηγήσεις για την διαχείριση της οικονομίας 
και την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που επλή-
γη σε πρωτόγνωρους βαθμούς με άμεσο αποτέλεσμα την ανά-
σχεση της ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο επα-
φές με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βου-
λής, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τους Αρμόδιους 
Υπουργούς και άλλους υπηρεσιακούς και πολιτειακούς αξιωμα-
τούχους.  

Μετά τις επαφές και την υποβολή των εισηγήσεων του το Επιμελη-
τήριο παρακολουθεί τις εξελίξεις στα διάφορα θέματα και πιέζει 
για θετικό αποτέλεσμα. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε και η τακτική της 
πρόσκλησης στο Επιμελητήριο Υπουργών και άλλων επισήμων 
για αλληλο-ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντος  και για ανταλ-
λαγή απόψεων για την ακολουθητέα πορεία για σωστές ρυθμί-
σεις. 

Συνατήσεις με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ είχε συναντήσεις 
τόσο με τον τέως όσο και με τον νυν Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, 
στις οποίες συζητήθηκαν αριθμός θεμάτων που αφορούν και επη-
ρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο.  Βασικά αιτήματα του ΚΕΒΕ 
αποτελούν η ανάγκη διαμόρφωσης ενός φιλικού επιχειρηματικού 
κλίματος, μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, η απλοποίη-
ση των νομοθεσιών, η πιστή τήρηση των όρων της δανειακής σύμ-
βασης, η μείωση του κόστους του χρήματος προς τις επιχειρή-
σεις, η μη επιβολή νέων φορολογιών, η ενίσχυση του ρόλου των 
Εποπτικών Αρχών, η δραστική μείωση των μη παραγωγικών κρα-
τικών δαπανών και η εξαγγελία κινήτρων με στόχο την επανεκκί-
νηση της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη για ταχεία και πλήρη 
εξυγίανση του τραπεζικού τομέα ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του 
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Eurogroup στις 15 Μαρτίου 2013, προκειμένου να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη τόσο των κυπριών όσο και των ξένων προς το τραπε-
ζικό σύστημα της χώρας.

Το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και οι κοινωνικό-οικονομι-
κές επιπτώσεις σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού συζητήθηκε 
εκτενώς στις συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας.  Το 
ΚΕΒΕ κατέθεσε την πάγια θέση του ότι μόνο μέσα από την επανα-
δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα θα δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις για μείωση της ανεργίας και κάλεσε την κυβέρνηση 
να προχωρήσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κα-
τεύθυνση, καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις.  Μεταξύ αυ-
τών η ανάγκη για παραχώρηση φορολογικών και πολεοδομικών 
κινήτρων, η επίσπευση/διευκόλυνση στην έκδοση αδειών για με-
γάλα έργα του ιδιωτικού τομέα, η ίδρυση του Εγγυοδοτικού Ορ-
γανισμού, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η υλο-
ποίηση δημόσιων έργων με την μέθοδο του ΒΟΤ, η δημιουργία 
καζίνο και η ψήφιση της νομοθεσίας για τις Χρηματοδοτικές Μι-
σθώσεις (Leasing).

Συνεργασία με τη Βουλή
Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στα οικονομικά δρώμενα της χώρας 
είναι πολύ καθοριστικός δεδομένου ότι όλα τα νομοσχέδια κα-
τατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση σε νόμους.  
Προκειμένου να υπάρχει σωστή ενημέρωση του σώματος πάνω 
στις απόψεις και τις εισηγήσεις του επιχειρηματικού κόσμου ώστε 
οι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο να 
συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας, το ΚΕΒΕ είχε συ-
νάντηση και με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον 
οποίο παρουσίασε και ανέπτυξε τις θέσεις του επιχειρηματικού 
κόσμου.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, το ΚΕΒΕ μέσω των εκ-
προσώπων του συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδρίες  των αρ-
μόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, στις οποίες συζητήθηκαν 
προτεινόμενες νομοθεσίες σε  θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφο-
ρούν τον επιχειρηματικό κόσμο. Στις συνεδρίες  αυτές το Επιμε-
λητήριο καταθέτει τις θέσεις του και εισηγείται τροποποιήσεις στα 
προτεινόμενα  νομοθετήματα με στόχο την προαγωγή της ανάπτυ-
ξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως και για την αποτε-
λεσματικότερη εφαρμογή των νομοθετημάτων.  

Εκτός των διάφορων νομοθεσιών και Κανονισμών εκπρόσωποι 
του Επιμελητηρίου εξέφρασαν απόψεις για θέματα όπως το υπερ-
βολικά ψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την αναδιάρθρωση και μείωση του κόστους της 
κρατικής μηχανής, την βελτίωση της παραγωγικότητας, την στήρι-
ξη  της Βιομηχανίας, του τομέα έρευνας και καινοτομίας, της ακί-
νητης ιδιοκτησίας και άλλα. 
  
Απονομή ∆ικαιοσύνης
Η έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί πάγιο αίτημα του 
ΚΕΒΕ αφού πολλές φορές η επιβίωση μιας επιχείρησης εξαρτάται 
από το θέμα αυτό. Γι’ αυτό και συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο να προωθεί έντονα την ανάγκη για επίσπευση της απονο-
μής της δικαιοσύνης τόσο προς την εκτελεστική όσο και τη νομο-

θετική εξουσία. Για τον σκοπό αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΚΕΒΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρί-
ου, αφού είναι περισσότερο από γνωστό ότι τα Κυπριακά δικα-
στήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα αυτό.

Το θέμα της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία και γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό σε περιόδους οικονομι-
κής κρίσης όπως η παρούσα όπου τα προβλήματα ρευστότητας 
οξύνονται κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές και 
πολλές φορές ακόμα και της καθόλου είσπραξης οφειλών.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΕΒΕ συνέχισε να πιέζει προς όλες τις 
κατευθύνσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που συνοψίζο-
νται στα εξής:

 Προώθηση των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
όπως της διαιτησίας και διαμεσολάβησης, οι οποίες εκτός από 
την επίσπευση της απονομής της δικαιοσύνης επιφέρουν και 
μείωση των σχετικών εξόδων 
 Σύσταση εξειδικευμένων Πρωτοβάθμιων ∆ιοικητικών ∆ικαστη-
ρίων 
 ∆ημιουργία ειδικών δικαστηρίων για μικροδιαφορές ή ακόμα 
και ειρηνοδικεία κατά το σχετικό αγγλικό πρότυπο
 ∆ημιουργία δικαστηρίου εμπορικών διαφορών  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την ψήφιση του Νόμου για 
∆ιαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις όπου το 
ΚΕΒΕ είχε ιδιαίτερη συνεισφορά μέσω της παρουσίας του και της 
κατάθεσης ολοκληρωμένων απόψεων στην αρμόδια Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή.

Ο Νόμος αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές διαφορές 
και αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στο ΚΕΒΕ αφού για εγγραφή στο επί-
σημο Μητρώο ∆ιαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης, μια από τις προϋποθέσεις προνοεί και εγγραφή στο 
ΚΕΒΕ.

Το ΚΕΒΕ προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στη σύσταση ειδικής Υπη-
ρεσίας ∆ιαμεσολάβησης η οποία θα διενεργεί διαμεσολαβήσεις 
σε σχέση με εμπορικές διαφορές με τρόπο δίκαιο,  αμερόληπτο, 
γρήγορο, αποτελεσματικό, εχέμυθο και οικονομικό, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας και προ-
σφέροντας εξυπηρέτηση ψηλών προδιαγραφών στα μέρη.

Αναμένεται πως η Υπηρεσία αυτή θα αγκαλιαστεί από τις επιχει-
ρήσεις και η συμβολή της στην επίσπευση απονομής της δικαιο-
σύνης θα είναι μεγάλη.

Συναντήσεις με ∆ιοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας
Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα κατά την υπό επισκόπηση περί-
οδο ήταν ραγδαίες και καταλυτικές και οδήγησαν σε πλήρη ανα-
διάρθρωση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας, δι-
οίκησης και εποπτείας του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Το οριστικό κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, η ανακεφαλαιοποίη-
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ση της Τράπεζας Κύπρου με ίδια μέσα, ο έλεγχος του Συνεργα-
τικού κινήματος από το κράτος μετά την παραχώρηση στήριξης 
ύψους 1.5 δις μέσω του Μνημονίου, η απόφαση για ανάθεση της 
εποπτείας του Συνεργατισμού στην Κεντρική Τράπεζα, οι περιο-
ρισμοί στις συναλλαγές μεταξύ των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και 
μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και η σοβαρή έλλειψη ρευστότη-
τας στην αγορά ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία γύρω από το τραπεζι-
κό σύστημα.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ είχε σειρά συναντήσεων με τον 
∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας προς τον οποίο κατέθεσε σει-
ρά συγκεκριμένων εισηγήσεων για μέτρα που έπρεπε να ληφθούν 
προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να επιστρέψει το ταχύτερο δυ-
νατό σε ομαλότητα και να αρχίσει σταδιακά να επανακτά τον ση-
μαντικό του ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας.  Στις συ-
ναντήσεις αυτές το ΚΕΒΕ απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη 
άρσης των περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές και στην 
ανάγκη μείωσης των δανειστικών επιτοκίων ως μέτρου ανάκαμ-
ψης της οικονομικής δραστηριότητας.  Ιδιαίτερα πιεστικό υπήρ-
ξε το ΚΕΒΕ ως προς την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου απο-
πληρωμής υφιστάμενων δανείων από τις επιχειρήσεις μέσω της 
επαναδιαπραγμάτευσης τους, του συμψηφισμού/συνυπολογι-
σμού δανείων με καταθέσεις στις δύο υπό εξυγίανση κυπριακές 
τράπεζες, της αποδέσμευσης του συνόλου του 40% των καταθέ-
σεων στην Τράπεζα Κύπρου, της αλλαγής του ορισμού για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και του σοβαρότατου προβλήματος με 
τις καθυστερήσεις εκκαθαρίσματος των επιταγών μεταξύ των τρα-
πεζικών ιδρυμάτων.

Επαφές με την Τρόικα
Το ΚΕΒΕ ήταν ανάμεσα στους οργανισμούς που συναντούσε η 
Τρόικα σε κάθε επίσκεψη της στην Κύπρο.  Στην περίοδο που κα-
λύπτει η έκθεση το ΚΕΒΕ είχε 3 συναντήσεις με το κλιμάκιο της 
Τρόικας.  Στις συναντήσεις αυτές το Επιμελητήριο ενημέρωνε την 
Τρόικα για την πορεία της οικονομίας και κατέθετε με συγκεκρι-
μένα παραδείγματα τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμε-
τώπιζαν οι επιχειρήσεις στην διεξαγωγή των εργασιών τους, στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τους περιορι-
σμούς στις τραπεζικές συναλλαγές.

Ανάμεσα στα θέματα που ήγειρε το ΚΕΒΕ στις συναντήσεις αυ-
τές ήταν η ανάγκη για σταδιακή άρση των περιορισμών, τα σοβα-
ρότατα προβλήματα από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, η 
ανάγκη παραχώρησης πρόσθετης ρευστότητας μέσω των Ευρω-
παϊκών μηχανισμών, τα θέματα του εξορθολογισμού του δημόσι-
ου τομέα και η ανάγκη για επίλυση των διαρθρωτικών προβλημά-
των στην δημόσια υπηρεσία, (κόστος λειτουργίας του κράτους, 
αύξηση της παραγωγικότητας, σύστημα αξιολόγησης προσωπι-
κού στο δημόσιο τομέα, μείωσης των κρατικών δαπανών).

Χρηματοδότηση ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων 
Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει για τις 
επιχειρήσεις η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους  ιδιαίτε-
ρα την περίοδο αυτή, είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Επενδυτι-
κού Ταμείου στην οποία κατέθεσε τη θέση του ότι το σοβαρότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Κυπριακές επι-
χειρήσεις είναι η παντελής έλλειψη ρευστότητας.  Κατά τη συ-
νάντηση διεφάνει η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων για δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου για την Κύπρο 
ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.  Κατά τη συνάντηση το ΚΕΒΕ  ει-
σηγήθηκε  όπως   το εργαλείο αυτό έχει ως βασικά συστατικά την 
μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής των δάνειων (10-12 έτη) και 
το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο μέσω ενός συστήματος επιδότη-
σης του επιτοκίου.

CYPRUS : THE ROAD AHEAD 
Το ΚΕΒΕ υπήρξε ο πρώτος, ίσως και ο μόνος Οργανισμός στην 
Κύπρο που αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup προχώρησε 
στην έκδοση ειδικού εντύπου στο οποίο δίνονταν επεξηγήσεις σε 
ξένους επενδυτές για το τι ακριβώς είχε αποφασιστεί για την Κύπρο 
και πως η Κύπρος ανεξαρτήτως των πιο πάνω αποφάσεων παρέμει-
νε ένα αξιόπιστο και σταθερό διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο.

Συνάντηση του Προέδρου του 
ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη με τον 
Πρόεδρο της Ευρωβουλής 
κ. Martin Schulz
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Το έντυπο αυτό με τίτλο: “Cyprus : The Road Ahead”, ετοιμάστηκε 
σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Country Profiler και κυκλο-
φόρησε σε 2 εκδόσεις, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2013, σε 
10.000 αντίτυπα (7.000 στα αγγλικά και 3.000 στα Ρωσικά), ενώ 
στάληκε ηλεκτρονικά στις 53.000 συνδρομητών του Parliament 
Magazine.  Το Parliament Magazine ανήκει στο Ευρωκοινοβού-
λιο και αποστέλλεται σε ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, σε όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και σε γραφεία 
δημοσίων σχέσεων και δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Μέσα από το έντυπο, το οποίο φιλοξένησε συνεντεύξεις του Προ-
έδρου της ∆ημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, του 
Προέδρου του ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη, του Προέδρου του CIPA 
κ. Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και αριθμού άλλων καταξιωμένων 
προσωπικοτήτων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, κυπρίων και 
ξένων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, τονίστηκαν και επα-
ναβεβαιώθηκαν τα πολλά πλεονεκτήματα που συνεχίζει να προ-
σφέρει η Κύπρος σε όσους επιλέγουν την χώρα μας ως βάση δι-
εξαγωγής των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη έκδοση χρηματοδοτήθηκε από εισφορές κυπρι-
ακών οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο το-
μέα της παροχής υπηρεσιών και έτυχε των ευμενέστερων σχο-
λίων από όλους ανεξαίρετα τους επαγγελματίες του τομέα των 
διεθνών δραστηριοτήτων στον τόπο μας, ενώ πολύ θετικά σχό-
λια ως προς την χρησιμότητα και την εγκυρότητα του έφθασαν 
και από το εξωτερικό.

Πληροφόρηση και ∆ραστηριότητες 
σε σχέση με την Ευρωπαική Ένωση
Συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς κατά την περίοδο που πέρα-
σε η πληροφόρηση των μελών αλλά και γενικότερα η δραστηρι-
οποίηση του ΚΕΒΕ σε σχέση με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση διαδραμάτισαν οι 
σημαντικές σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λει-
τουργούν στο Επιμελητήριο, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρη-
ματικής Στήριξης Κύπρου που είναι μέλος του ∆ικτύου Enterprise 
Europe, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς, το Κέντρο Πωλήσε-
ων των Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.α. Οι 
υπηρεσίες αυτές έχουν καταστήσει το ΚΕΒΕ τον σημαντικότερο 
ίσως φορέα πληροφόρησης για θέματα Ε.Ε. στον τόπο μας. Πλη-
ρέστερη αναφορά για τις υπηρεσίες αυτές γίνεται στο μέρος της 
Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».

Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημερινή βάση μέσω 
του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος του ΚΕΒΕ αλλά και μέσω 
εξειδικευμένων παρουσιάσεων  και σεμιναρίων. Πληρέστερη ανα-
φορά για την επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ γίνεται στο 
μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση».

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε επίσης η εκπρο-
σώπηση του ΚΕΒΕ σε αριθμό σωμάτων και επιτροπών της Ε.Ε. που 

σχετίζονται με την επιχειρηματική και κοινωνικοοικονομική δρα-
στηριότητα όπως την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επι-
τροπή για τον Κοινωνικό ∆ιάλογο, το Επιχειρηματικό Επιμελητή-
ριο της Ομάδας για την Πολιτική των Επιχειρήσεων, την Επιτροπή 
για ∆ιά Βίου Μάθηση κ.α.

Παράλληλα συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ σε αριθμό 
επιτροπών για θέματα Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο όπως τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή Προγραμματισμού, την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων για την περίοδο 2007-
2013, την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό 
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορ-
βηγίας, τη Συντονιστική Επιτροπή για τη Μετάπτωση στον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών (SEPA), την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή για 
την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, την Επιτροπή 
∆ιακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο κ.α.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 σηματοδότησε επίσης την ανάλη-
ψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά από 
την Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά διεξήχθη σημαντικός αριθμός συνε-
δρίων στα οποία συμμετείχε και το ΚΕΒΕ όπως το συνέδριο για τα 
20χρονα της Ενιαίας Αγοράς, για τον Ανταγωνισμό, για την Κοι-
νωνική ∆ιάσταση της Ενιαίας Αγοράς, για την Ευρωπαϊκή Εδα-
φική Συνεργασία, για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, κ.α. Ειδι-
κή αναφορά γίνεται επίσης για το Ετήσιο Συνέδριο του ∆ικτύου 
Enterprise Europe που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής 
Προεδρίας από το ΚΕΒΕ και το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο αυτό παρέχονται στο 
μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».             

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε κατά την υπό επισκόπηση περίο-
δο σε διάφορες Ημερίδες Πληροφόρησης για αριθμό προγραμ-
μάτων της Ε.Ε. ως επίσης και σεμινάρια για σημαντικές πολιτικές 
της Ε.Ε. όπως την Έρευνα, την Καινοτομία, την Έξυπνη Εξειδίκευ-
ση, κ.α.

Άλλη σημαντική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ η οποία συνεχίστηκε 
κατά την περίοδο που πέρασε ήταν η προώθηση των θέσεων και 
απόψεων του επιχειρηματικού κόσμου επί σωρείας θεμάτων που 
εκπηγάζουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο και τις ευρύτερες πολι-
τικές της Ε.Ε. τόσο σε τοπικό επίπεδο (νομοθετική και εκτελεστι-
κή εξουσία) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είτε απευθείας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών 
οργανισμών στους οποίους το Επιμελητήριο  είναι μέλος. Τέτοια 
θέματα περιέλαβαν τη Νέα Προγραμματική Περίοδο των ∆ιαρ-
θρωτικών Ταμείων 2014-2020, την Πράξη για την Ενιαία Αγορά 
ΙΙ, το Ευρώ, την Ισομισθία, τις ∆ημόσιες Ενισχύσεις κ.α. Εκτενής 
αναφορά για τα διάφορα θέματα επί των οποίων το ΚΕΒΕ υπέ-
βαλε θέσεις και απόψεις στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που 
συμμετέχει γίνεται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφο-
ρείται «∆ιεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας».

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τις επαφές του κατά την περίοδο 
που πέρασε με μεγάλο αριθμό αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αλλά και μελών του Ευρωκοινοβουλίου τόσο στις Βρυ-
ξέλλες όσο και στην Κύπρο κατά τις επισκέψεις τους στον τόπο 
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μας. Ειδική αναφορά γίνεται για την συνάντηση με την Επίτρο-
πο Εκπαίδευσης Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κυρία 
Ανδρούλλα Βασιλείου όπου συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότη-
τας της όπως οι σχέσεις της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική 
κοινότητα, η επαγγελματική κατάρτιση, το πρόγραμμα ∆ια Βίου 
Μάθησης, η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση κ.α.

Τέλος αναφέρεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε ενεργά στην ενημέρωση του ιστοχώρου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Your Europe – Business με επιχειρηματικές πληροφο-
ρίες για την Κύπρο. Ο ιστοχώρος αφορά την παροχή σχετικής 
πληροφόρησης στις επιχειρήσεις. 

Προγραμματική περίοδος των ∆ιαρθρωτικών
Ταμειών και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. 
2007-2013 και νέα προγραμματική περίοδος 2014 - 2020
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ανελλιπώς κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
στις συνεδρίες τόσο της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχει-
ρηματικών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνι-
στικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινω-
νική Συνοχή», της περιόδου 2007-2013 όσο και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργα-
σίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει 
την ανάγκη απορρόφησης όλων των διαθέσιμων κοινοτικών κον-
δυλίων με έμφαση σ’ αυτά που αφορούν τον επιχειρηματικό κό-
σμο αφού πλησιάζουμε στο τέλος της περιόδου. Η ανάγκη αυτή 
γίνεται ιδιαίτερα επιτακτική λόγω της δύσκολης κατάστασης στην 
οποία έχει περιέλθει η χώρα από τις αποφάσεις του Eurogroup. 
Οποιαδήποτε απώλεια πόρων θα ήταν συνεπώς ανεπίτρεπτη και 
εντελώς αδικαιολόγητη.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισε στην ουσία και ο προ-
γραμματισμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το ΚΕΒΕ υπέβαλε ολοκληρωμένες απόψεις όσον αφορά το Κοινό 

Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διέπει τα ∆ι-
αρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο αυτή, συμμετείχε στην Επιτρο-
πή ∆ιακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο και τις σχετικές ενημερω-
τικές εκδηλώσεις του Γραφείου Προγραμματισμού προωθώντας 
τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου ως επίσης και 
στην πρώτη διαβούλευση για την ετοιμασία του Κοινού Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος σε σχέση με το Πρόγραμμα ∆ιασυνορια-
κής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης 2014-2020 υποβάλλο-
ντας συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει όμως να γίνει για τις θέσεις και από-
ψεις που υπέβαλε το ΚΕΒΕ σε σχέση με το Προσχέδιο του Πε-
ριγράμματος Εθνικής Στρατηγικής για την Περίοδο 2014-2020 
και την Αξιοποίηση των Πόρων από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία. Οι θέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις 
πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup που επιφέρουν νέες ανά-
γκες και προτεραιότητες και αφορούν την ανάγκη για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων, για 
παροχή ρευστότητας, για εξωστρέφεια, για έμφαση στις έννοιες 
«επιχειρηματικότητα» και «καινοτομία», για πρόσθετη στήριξη 
των ΜΜΕ, για αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξανόμενης 
ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής, για μείωση της γραφειοκρα-
τίας, για προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, 
για αξιοποίηση του φυσικού αερίου, για προώθηση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 
για προώθηση της δια βίου Μάθησης κ.α.

Σχέσεις με τα Τουρκοκυπριακά Επιμελητήρια
Συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι σχέσεις 
και τακτικές επαφές του ΚΕΒΕ με τα Τουρκοκυπριακά Επιμελητή-
ρια με κύριο στόχο την προώθηση του Κανονισμού που διέπει το 
εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και την επίλυση διαφό-
ρων προβλημάτων που παρουσιάζονται αλλά και γενικότερα την 
προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων. Συνεχίστηκε επίσης η παροχή σχετικής πληροφόρησης 
σε ενδιαφερομένους, η ετοιμασία σχετικών στατιστικών στοιχεί-

Η Επίτροπος της Κύπρου στην 
Ευρωπαική κα. Ανδρούλα 
Βασιλείου σε εκδήλωση στο 
ΚΕΒΕ
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ων σε μηνιαία βάση και η έκδοση συνοδευτικών εγγράφων που 
συνοδεύουν τα Ελληνοκυπριακά προϊόντα που διακινούνται δια-
μέσου της Πράσινης Γραμμής. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι επα-
φές με εκπροσώπους του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνω-
μένων Εθνών (UNDP) που στηρίζει προγράμματα δικοινοτικής 
συνεργασίας και της Γ.∆. για τη ∆ιεύρυνση της Ε.Ε. που ασχολού-
νται με τα θέματα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Συνεχίστηκε επίσης η εφαρμογή του δικοινοτικού προγράμματος 
που τιτλοφορείται «Οικονομική Αλληλεξάρτηση ΙΙ» το οποίο έχει 
ξεκινήσει στα τέλη του 2011 με θέμα την οικονομική αλληλεξάρ-
τηση. Όπως και το πρώτο πρόγραμμα, έτσι κι’ αυτό εφαρμόζε-
ται από το ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο 
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμέ-
νων Εθνών.
Πληρέστερη αναφορά για το θέμα γίνεται στο μέρος της Ετήσιας 
Έκθεσης που τιτλοφορείται «Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε Προγράμ-
ματα».

Απλοποίηση / Βελτίωση του Ρυθμιστικού πλαισίου
Το ΚΕΒΕ συνέχισε την συμμετοχή του κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο στην Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη βελτίωση του 
Ρυθμιστικού Πλαισίου που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Οικονομικών υποβάλλοντας τις σχετικές θέσεις και από-
ψεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Παράλληλα συμμετείχε σε σχετικές διαβουλεύσεις τόσο σε Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρονται χαρα-
κτηριστικά οι διαβουλεύσεις για εφαρμογή της έξυπνης ρύθμισης 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεων 
Φόρων Νόμο, για το Τροποποιητικό Νομοσχέδιο που αφορούσε 
τους περί Χαρτοσήμων Νόμους, για τις 10 πιο επαχθείς νομοθε-
σίες για τις επιχειρήσεις σε Κοινοτικό επίπεδο κ.α.

Το ΚΕΒΕ είναι σταθερός υποστηρικτής της ανάγκης για συνεχή 
απλοποίηση / βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου αφού τα οφέ-
λη τόσο για τις επιχειρήσεις, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
και γενικότερα την οικονομία είναι τεράστια. 

Για τους λόγους αυτούς καλωσόρισε τις εισηγήσεις της σχετι-
κής μελέτης που ετοιμάστηκε από το συμβουλευτικό οίκο KPMG 
στα πλαίσια της δέσμευσης που ανέλαβε η Κυπριακή ∆ημοκρατία 
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του διοικητικού φόρ-
του κατά 20% μέχρι το τέλος του 2012.

∆ιαπίστωση του Επιμελητηρίου είναι ότι παρόλο που έχει σημει-
ωθεί πρόοδος υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακό-
μα και δυστυχώς οι ρυθμοί με τους οποίους προχωρούμε δεν εί-
ναι καθόλου ικανοποιητικοί παρά την επιπρόσθετη σημασία που 
θα έπρεπε να αποδίδεται στο θέμα αυτό λόγω της δεινής οικονο-
μικής κατάστασης που επέφεραν στην Κύπρο οι αποφάσεις του 
Eurogroup.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε σε Ημερίδα για τη Μεταρρύθμιση της ∆ημόσιας ∆ιοί-
κησης ως εργαλείο ανάκαμψης όπου είχε την ευκαιρία να ανα-
πτύξει τις σχετικές του θέσεις και απόψεις.

Ελευθεροποιήσεις / Μετοχοποιήσεις /
Ιδιωτικοποιήσεις
Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως τα οφέλη που προκύπτουν από 
τις ελευθεροποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις για τις επιχειρήσεις, το 
κοινωνικό σύνολο και την οικονομία γενικότερα είναι τεράστια. 
Πεποίθηση επίσης του ΚΕΒΕ είναι πως η συνεργασία του δημόσι-
ου με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση / λει-
τουργία μεγάλων έργων υποδομής μέσω των μεθόδων ΒΟΤ και 
ΡΡΡ είναι περισσότερο από αναγκαία και απαραίτητη.                               

Εκτός από τα τεράστια οφέλη για την οικονομία του τόπου οι ιδιω-
τικοποιήσεις θα επιτρέψουν στο κράτος να επικεντρωθεί στον επι-
τελικό, εποπτικό και κοινωνικό του ρόλο που θα δύναται να ασκεί 
καλύτερα λόγω της απεμπλοκής του από επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες. Παράλληλα θα αποδεσμευτούν τεράστια κονδύλια από 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς, κάτι που κρίνεται ως περισσό-
τερο από αναγκαίο στους πραγματικά δύσκολους οικονομικούς 
καιρούς που διερχόμαστε ενώ θα υπάρξει και μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και εμπειριών από τον ιδιωτικό τομέα ως προς τον τρόπο 
διοίκησης και λειτουργίας τέτοιων οργανισμών με βάση τις αρ-
χές της ελεύθερης αγοράς.

Οι πιο πάνω θέσεις και απόψεις αποτελούν επίσης πάγιες θέσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό και έχουν συμπεριληφθεί και 
στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ 
της Τρόικας και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.    

Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ χαιρέτισε τις εξαγγελίες για κα-
τάργηση όσων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους ως επίσης και τις θέσεις για 
μετοχοποίηση (με διατήρηση πλειοψηφικού πακέτου για το κρά-
τος) αριθμού ημικρατικών οργανισμών.  

Προώθηση της Κύπρου ως διεθνους 
επιχειρηματικού κέντρου και ως κέντρου 
υπηρεσιών και επενδύσεων
Οι δραστηριότητες του ΚΕΒΕ στο διεθνή τομέα με σκοπό την προ-
βολή της Κύπρου σαν ∆ιεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο και σαν Κέ-
ντρο Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα έντονες.

Στα πλαίσια αυτά στη δύναμη του ΚΕΒΕ λειτουργούν 28 Επιχει-
ρηματικοί ∆ιμερείς Σύνδεσμοι της Κύπρου με άλλες χώρες που 
έχουν σαν κύριο σκοπό να προάγουν, να επεκτείνουν και να εν-
θαρρύνουν τις οικονομικές, εμπορικές και επιχειρηματικές συ-
νεργασίες μεταξύ της Κύπρου και των χωρών αυτών.

Το ΚΕΒΕ μέσα από τις στενές συνεργασίες και τους φιλικούς δε-
σμούς που έχει αναπτύξει με τα επιμελητήρια των διαφόρων χω-
ρών όπως επίσης μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσο-
νται από τις δραστηριότητες των διμερών συνδέσμων πέτυχε να 
αναπτύξει ένα ισχυρό δίχτυο επικοινωνίας για προβολή της Κύ-
πρου  στο εξωτερικό σαν ένα αξιόλογο κέντρο διεθνών επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων. 

Στις αποστολές αυτές διοργανώνονται επιχειρηματικά φόρα στα 
οποία Κύπριοι Επαγγελματίες, λογιστές, δικηγόροι, ειδικοί σε θέ-
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ματα ενέργειας, της κτηματαγοράς και του κατασκευαστικού το-
μέα επεξηγούν τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που προσφέ-
ρει η Κύπρος σε ξένους δυνητικούς επενδυτές / αγοραστές, με 
στόχο την προσέλκυση τους. 

Κατά την διάρκεια του 2012 – 2013 οργανώθηκαν σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού 22 αποστολές και επιχειρηματικά φόρα σε 24 χώρες οι 
οποίες κάλυψαν συνολικά 33 πόλεις.  Στις αποστολές αυτές συμ-
μετείχαν συνολικά 267 εταιρείες με 314 άτομα και περιλαμβά-
νουν επισκέψεις στο Ισραήλ (Τελ Αβίβ), Γερμανία (Αμβούργο), 
Ουκρανία (Χαρκόβ-Ντόνεστκ-Λουγκάνσκ), Λιβύη, Κίνα (Πεκίνο-
Σαγκάη), Αυστρία (Βιέννη), Λίβανο (Βηρυτός), Λιθουανία (Βίλ-
νιους), Ρωσία (Μόσχα-Αγ.Πετρούπολη-Τουμέν-Τσιαλιαπισκ-Νι-
ζι-Νοφκοροτ), Ρουμανία (Βουκουρέστι), Πολωνία (Βρόσκλαβ). 
Οργανώθηκαν επίσης εξειδικευμένες αποστολές για την προβο-
λή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Κύπρου στην Ελλάδα (Αθή-
να, Ιωάννινα). 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια το ΚΕΒΕ συνεργάζεται πολύ στενά 
με τον CIPA, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει και η προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Φορολογικά Θέματα
Τα φορολογικά αποτελούν  κορυφαίο θέμα ενδιαφέροντος για το 
ΚΕΒΕ γιατί επηρεάζουν καίρια την επιχειρηματική δραστηριότητα 
και τη γενικότερη οικονομική πορεία του τόπου. Πάγιος στόχος 
του  ΚΕΒΕ είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή φορολογικής πολιτι-
κής που ενθαρρύνει την παραγωγική δραστηριότητα και συμβάλ-
λει σε γενική  ανάπτυξη.  Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που περνά η οικονομία το ΚΕΒΕ επεσήμανε τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στις προοπτικές ανάπτυξης από τυχόν αύξηση της φορολογί-
ας στις επιχειρήσεις και ζήτησε από την κυβέρνηση να επικεντρώ-
σει τις προσπάθειες της στον περιορισμό των κρατικών δαπανών, 
δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των μη παραγωγικών δα-
πανών, την κατάργηση των υπερωριών, την δραστική μείωση των 
επιδομάτων και τον περιορισμό του κρατικού μισθολογίου.

Κατά την υπό επισκόπηση  περίοδο τα φορολογικά πράγματα βρί-
σκονταν  στο επίκεντρο  του ενδιαφέροντος λόγω των φορολογι-
κών μέτρων που επιβλήθηκαν στα πλαίσια του μνημονίου αλλά 
και των εμφανών επιπτώσεων της διεθνούς  κρίσης στην Κυπρι-
ακή οικονομία και την αναπτυξιακή της προοπτική. Αμετάθε-
τη θέση του ΚΕΒΕ είναι η αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων 
που επιβραδύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την παραγωγή και  
αποθαρρύνουν  τη δραστηριοποίηση στον τόπο μας  των ξένων 
επιχειρήσεων.  Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα στήριξης ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να αντιμε-
τωπίσουν τις δυσχέρειες της κρίσης. Το ΚΕΒΕ επιδεικνύει ιδιαίτε-
ρο  ενδιαφέρον για τη διατήρηση από την Κυπριακή φορολογική 
νομοθεσία προνοιών προσέλκυσης των ξένων επενδυτών οι οποί-
οι ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες είναι αποφασιστικής σημα-
σίας για την έξοδο από την οικονομική κρίση. 

Το ΚΕΒΕ κατάθεσε  τις θέσεις του για τα φορολογικά πράγματα 
στην Κυβέρνηση, τη Βουλή και τα Κόμματα, προτείνοντας και συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικό-
τερου φοροεισπρακτικού  συστήματος  που θα αποφέρει πρόσθε-
τα έσοδα μέσω της πάταξης της  φοροδιαφυγής.

Προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων
μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για τη διαμόρ-
φωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει με συ-
γκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές σε ότι αφορά τις επενδύσεις 
Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτερικό καθώς επίσης και επενδύ-
σεις ξένων στην Κύπρο, συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που λει-
τουργεί στο Γραφείο Προγραμματισμού.  Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζο-
ντας την ανάγκη για την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών 
από τους Κύπριους επιχειρηματίες για επέκταση των δραστηριο-
τήτων τους και σε άλλες χώρες καθώς επίσης και την προσέλκυ-
ση ξένων επενδυτών στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια 
Επιτροπή εποικοδομητικές εισηγήσεις που στόχο έχουν να ενδυ-
ναμώσουν την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ 

Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης 
προσφωνώντας το 
Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου 
– Ισραήλ που έγινε με τη 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ
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της Κύπρου και άλλων χωρών για αμοιβαίο όφελος.

Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ εστιάζεται στη δημιουργία ευνοϊκών συνθη-
κών για επενδύσεις από επενδυτές του ενός συμβαλλόμενου μέ-
ρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις με το κούρεμα των καταθέσεων, το 
ΚΕΒΕ ζήτησε με υπόμνημα του τόσο προς τον Πρόεδρο της ∆η-
μοκρατίας όσο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να επισπευ-
θούν οι διαδικασίες υπογραφής τέτοιων συμφωνιών με τη Ρωσία 
και την Ουκρανία προκειμένου να αρθούν οι οποιεσδήποτε τυχόν 
ατεκμηρίωτες ανησυχίες επενδυτών από τις χώρες αυτές σε σχέ-
ση με επενδύσεις τους στην Κύπρο.
 
Θέματα Κεφαλαιαγοράς
Η απρόσκοπτη λειτουργία της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς αποτε-
λεί  βασική προϋπόθεση για σταθερή ανοδική πορεία της επιχει-
ρηματικής  δραστηριότητας και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη 
και το ΚΕΒΕ συντηρεί σε ύψιστο βαθμό το ενεργό ενδιαφέρον 
του για την  ομαλή λειτουργία της. Κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ 
λειτουργούν όλοι οι Επαγγελματικοί  Σύνδεσμοι  που έχουν άμε-
ση εμπλοκή με τη χρηματιστηριακή  δραστηριότητα και την κεφα-
λαιαγορά και το Επιμελητήριο με συνεχή ανταλλαγή απόψεων με 
τους αρμόδιους συνδέσμους καταρτίζει τεκμηριωμένες  απόψεις  
και εισηγήσεις για βελτιώσεις  στο όλο σύστημα, τις οποίες κατα-
θέτει σε συσκέψεις  με τις αρχές του Χρηματιστηρίου  Αξιών Κύ-
πρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με στόχο την ορθολογι-
κή πρόοδο  των συναφών θεμάτων. 

Τις προτάσεις του για θέματα κεφαλαιαγοράς  το ΚΕΒΕ καταθέτει 
και στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή όπως και άλλους 
αρμόδιους φορείς. 

Το ΚΕΒΕ επιδεικνύει  έντονο ενεργό ενδιαφέρον για το θεσμό του 
Χρηματιστηρίου γιατί  διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στην ει-
σαγωγή του στην Κύπρο και ιεραρχεί τα χρηματιστηριακά δρώ-
μενα στις κορυφαίες προτεραιότητες του.   Στην υπό επισκόπη-
ση περίοδο στόχος του ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου ήταν η 
κατάλληλη στήριξη του θεσμού και η συντήρηση της πορείας του 
στις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες λειτουργίας του στην περίο-
δο του μνημονίου.

Γενικό Σχέδιο Υγείας
Κατά την περίοδο που καλύπτει η ΄Εκθεση το ΚΕΒΕ συνέχισε την 
ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες που αφορούν το Γενικό 
Σχέδιο Υγείας μέσω της εκπροσώπησης του στο ∆ιοικητικό Συμ-
βούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.  Το Επιμελητήριο ως 
θέση αρχής υποστηρίζει την προσπάθεια να αποκτήσει η Κύπρος 
ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας.  Εξακολουθεί ωστόσο να διατηρεί τις 
επιφυλάξεις του ως προς την ετοιμότητα του Κράτους να προχω-
ρήσει στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ γι’ αυτό και θέτει κάποιες σημα-
ντικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν, προκειμέ-
νου το ΚΕΒΕ να συναινέσει στην έναρξη εφαρμογής του.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ ζητά τα πιο κάτω:

 Αναδιοργάνωση των Κρατικών νοσοκομείων, ώστε να μπορούν 
να λειτουργήσουν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού με 
τον ιδιωτικό τομέα.
 Πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας 
στα κρατικά νοσοκομεία.
 Πλήρης ανάπτυξη του θεσμού των προσωπικών ιατρών, οι οποί-
οι αποτελούν και την πεμπτουσία του όλου συστήματος υγεί-
ας.
 Επακριβής καθορισμός και συμφωνία μεταξύ όλων των κοινω-
νικών εταίρων ως προς το ύψος των εισφορών ανά κατηγορία 
εισφορέων χωρίς παρεμβάσεις από οργανωμένα σύνολα για 
διαφοροποιήσεις προς όφελος συγκεκριμένων κατηγοριών.
 Οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα να καταβάλλουν 
και αυτοί το ποσοστό που τους αναλογεί όπως και οι υπάλλη-
λοι του ιδιωτικού τομέα.
 Να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα τυγ-
χάνουν ίσης μεταχείρισης στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και ότι θα αξι-
οποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα κατά 
την εφαρμογή του.

Το ΚΕΒΕ ζητά επίσης την ύπαρξη ενός συμφωνημένου χρονοδια-
γράμματος σταδιακής εφαρμογής του ΓΕΣΥ, το οποίο να καθορί-
ζει με ακρίβεια τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της κάθε φάσης 
ανάπτυξης του Σχεδίου.

Στη λειτουργία του ΓΕΣΥ με στόχο τη μείωση των δαπανών του 
κράτους για ιατροφαρμακευτική φροντίδα αναφέρεται και το μνη-
μόνιο, γεγονός που επιφορτίζει το ΚΕΒΕ με αυξημένες υποχρεώ-
σεις στη διαχείριση του όλου θέματος.

∆ημόσιες προσφορές
Το θέμα των δημόσιων προσφορών συνεχίζει να απασχολεί το 
ΚΕΒΕ το οποίο κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποίη-
σε συναντήσεις με τους αρμόδιους για ανταλλαγή απόψεων και 
συζήτηση των θεμάτων που άπτονται του θέματος και ιδιαίτερα 
των προνοιών των σχετικών νόμων οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ μετά 
από έγκριση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθείται η λειτουργία του Ηλε-
κτρονικού  Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διε-
ξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.  

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Λογίστρι-
ας να διευκολύνει την διαδικασία και τις απαιτήσεις αναφορικά 
με την καταβολή εγγυήσεων για την ανάληψη δημοσίων έργων 
γεγονός που βοηθά καθοριστικά τις επιχειρήσεις να μπορέσουν 
να ικανοποιήσουν τις πρόνοιες αυτές, ως αποτέλεσμα των προ-
βλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, απότοκο των εξελίξε-
ων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Ακάλυπτες / μεταχρονολογημένες επιταγές
Η κατάσταση σε σχέση με τις ακάλυπτες / μεταχρονολογημένες 
επιταγές χειροτέρευσε αισθητά μέσα στο 2012 εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των ακάλυπτων επι-
ταγών σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφο-
ριών (ΚΑΠ) που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα αυξήθηκε στις 
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4753 το 2012 από 3840 το 2011, παρουσιάζοντας δηλαδή αύ-
ξηση της τάξης του 24%.

Η μάστιγα αυτή που επηρεάζει σοβαρά τη ρευστότητα των Κυπρι-
ακών επιχειρήσεων και όχι μόνο πήρε πραγματικά εξωπραγματι-
κές διαστάσεις μετά τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο του 
2013 και την συνεπακόλουθη προσωρινή αναστολή της λειτουρ-
γίας του ΚΑΠ.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε την προσωρινή επαναφορά της ισχύος των επι-
ταγών στους 6 μήνες έτσι που να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια 
ξεκαθαρίσματος όσων επιταγών έχουν εκδοθεί αποφεύγοντας 
με αυτό τον τρόπο την επανέκδοση τους. Επιπλέον εισηγήθηκε 
όπως σταματήσει η πρακτική της ανάκλησης των επιταγών (stop 
payment) που ουσιαστικά εξυπηρετεί τους αναξιόπιστους εκδό-
τες. Για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε 
όπως οι επιταγές που επιστρέφονται απλήρωτες, αν κατατεθούν 
για 2η φορά μετά που θα περάσουν οι 15 μέρες από την πρώτη 
κατάθεση να σφραγίζονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες με τη 
σημείωση «Refer to Drawer» ανεξάρτητα αν λειτουργεί ή συνεχί-
ζει η αναστολή λειτουργίας του ΚΑΠ. Τέλος το ΚΕΒΕ ήγειρε το 
θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται από τις τράπεζες στις 
εκκαθαρίσεις των επιταγών όταν αυτές κατατίθενται. 

Η Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε να μελετήσει τις εισηγήσεις του 
ΚΕΒΕ αποφασίζοντας εν τω μεταξύ όπως:

 Η διάρκεια ισχύος των επιταγών με ημερομηνία έκδοσης μετα-
γενέστερης της 31/03/2013 αυξηθεί από 3 μήνες σε 6 μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης τους

 Η διάρκεια ισχύος των επιταγών που έχουν εκδοθεί μεταξύ 
15/12/2012 και 31/03/2013 παραταθεί μέχρι 30/09/2013

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω εισηγήσεων, το ΚΕΒΕ πιστεύει ακράδα-
ντα πως ο ουσιαστικός περιορισμός του προβλήματος θα επέλθει 
μόνο με τον περιορισμό της χρήσης των επιταγών ως μέσου πλη-

ρωμής και με τη χρήση άλλων τρόπων πληρωμών όπως τα τραπε-
ζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις κ.α. οι οποίοι θα πρέπει να 
προωθηθούν πολύ πιο έντονα από τις αρμόδιες αρχές ιδιαίτερα 
και με την ευκαιρία της επικείμενης μετάβασης στον Ενιαίο Χώρο 
Πληρωμών σε Ευρώ την 1η Φεβρουαρίου 2014. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η συμπερίληψη των στοιχεί-
ων πληρωμής (αριθμός λογαριασμού, IBAN και BIC) στα τιμο-
λόγια σύμφωνα και με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για να 
μπορεί να γίνεται η εξόφληση με έμβασμα.

Επαναλειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) 
για εκδότες ακάλυπτων επιταγών
Το ΚΕΒΕ προέβει σε ενέργειες προς το ∆ιοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας για την επαναλειτουργία του ΚΑΠ το ταχύτερο δυνατό. 
Με επιστολή του στο ∆ιοικητή το ΚΕΒΕ ζήτησε την όσο το δυνα-
τό ταχύτερη λήψη απόφασης προκειμένου να αρχίσουν να δημι-
ουργούνται οι προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή στην ομα-
λότητα, του συστήματος έκδοσης επιταγών ως μέσου πληρωμών.
Το σημαντικότερο επιχείρημα του ΚΕΒΕ προς την Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου είναι ότι η επαναλειτουργία του ΚΑΠ αποτελεί 
σταθεροποιητικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και φερεγγυότη-
τα των επιχειρήσεων υπό τις παρούσες άσχημες οικονομικές συν-
θήκες. Εισηγήθηκε δε ότι η επαναφορά του θα πρέπει να ισχύσει 
3 μήνες από την στιγμή της εξαγγελίας της απόφασης έτσι που να 
αποφευχθούν προβλήματα σε επιταγές που έχουν ήδη εκδοθεί. 
Τελικά η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου 
την επαναφορά του ΚΑΠ από 1ης Σεπτεμβρίου 2013. 

Η καταχώρηση προσώπων στο ΚΑΠ ενόψει των πρόσφατων εξε-
λίξεων στο τραπεζικό σύστημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων και 
προϋποθέσεων με διαφοροποιημένη διαδικασία η οποία θα:

 Λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προκύπτουν από τα περι-
οριστικά μέτρα, καθώς και τις πρόνοιες του Περί της Επιβολής 
Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές Νόμου.
 Αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα εξυ-

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε δείπνο 
προς τιμή του Υφυπουργού 
Προεδρίας για Ευρωπαϊκά 
θέματα κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη 
για την προσωπική συνεισφορά 
του στην επιτυχή υλοποίηση 
της Κυπριακής Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της Ε. Ένωσης
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γίανσης και αποβλέπει στη διάφανη, ίση και δίκαιη μεταχείριση 
ατόμων που θα κατέληγαν να καταχωρηθούν στο ΚΑΠ λόγω 
και μόνον των μέτρων εξυγίανσης και
 Απλοποιεί τη διαδικασία τακτοποίησης ακάλυπτων επιταγών 
και διαγραφής από το ΚΑΠ.

Νόμος για καθυστερημένες πληρωμές
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας «Ο περί της καταπολέμησης των Καθυ-
στερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 
2012». Η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που ενσωμάτωσε 
τη σχετική Κοινοτική Οδηγία στο εθνικό της δίκαιο.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη ψήφιση του Νό-
μου αφού το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών έχει πραγματι-
κά πάρει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις και επηρεάζει όχι μόνο 
τη ρευστότητα αλλά και την ίδια την επιβίωση των επιχειρήσεων. 
Η ψήφιση δε του Νόμου το γρηγορότερο δυνατό ήταν αίτημα του 
ΚΕΒΕ που χρονολογείται από την έκδοση της σχετικής Κοινοτικής 
Οδηγίας, στις αρχές του 2011.

Οι κύριες διατάξεις του Νόμου ορίζουν τη μέγιστη περίοδο απο-
πληρωμής για χρήση αγαθών και υπηρεσιών (30 ημέρες για δη-
μόσιες αρχές και 60 ημέρες για τις επιχειρήσεις), την απλούστευ-
ση των διαδικασιών για έναρξη διαδικασιών για είσπραξη των 
καθυστερημένων πληρωμών και την καθιέρωση ποινής για τις κα-
θυστερήσεις πληρωμών. Σύμφωνα με τις διατάξεις οι οφειλέτες 
θα αναγκάζονται να πληρώνουν τόκο υπερημερίας και να αποζη-
μιώνουν για τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με 
την είσπραξη των καθυστερημένων πληρωμών.

Στα πλαίσια της ενημερωτικής εκστρατείας που ακολούθησε το 
ΚΕΒΕ απέστειλε αυτούσιο το Νόμο σε όλα του τα μέλη, δημοσί-
ευσε ειδικό ενημερωτικό και επεξηγηματικό άρθρο στη μηνιαία 
εφημερίδα του και συμμετείχε σε ειδικό σεμινάριο που διοργα-
νώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα γραφεία της Αντιπρο-
σωπείας της στη Λευκωσία παρουσιάζοντας τις σχετικές θέσεις 
και απόψεις του.   

Παροχή διευκολύνσεων και χαλαρώσεις σε επιχειρηματίες σε 
ότι αφορά αποπληρωμή οφειλών τους προς το κράτος

Το ΚΕΒΕ αποτάθηκε με εμπεριστατωμένη επιστολή του προς τους 
Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων με αίτημα να επιδειχθεί η απαραίτητη κατανόηση από μέρους 
των Υπουργείων τους αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρηματίες σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς 
το Κράτος.

Το Επιμελητήριο τονίσε στην επιστολή του ότι θα πρέπει να στηρι-
χθεί η επιχειρηματική κοινότητα του τόπου σε αυτούς τους εξαιρε-
τικά δύσκολους καιρούς καθώς το όφελος από την επιβίωση των 
επιχειρηματικών μονάδων είναι κατά πολύ επωφελέστερο για την 
οικονομία της χώρας μας παρά να πτωχεύσουν και να κλείσουν 
(απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση ΑΕΠ, απώλεια εσόδων από 

φορολογίες κλπ).

Ακόμη, το ΚΕΒΕ διευκρίνιζε ότι μικροί και μεγάλοι επιχειρημα-
τίες καθ’ όλα αξιόπιστοι, αξιόλογοι, εργατικοί και καινοτόμοι, 
παρ΄όλον ότι αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν πρόθεση αποφυγής 
εκπλήρωσης 
τους προς το κράτος (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΦΠΑ, Φόρο Εισο-
δήματος κλπ) αδυνατούν εκ των πραγμάτων, να διευθετήσουν τις 
οφειλές τους αυτές.  

Στην επιστολή του το Επιμελητηρίου επισήμανε με ιδιαίτερη έμφα-
ση ότι αρκετές επιχειρήσεις πτωχεύουν η μια μετά την άλλη.  Οι 
απολύσεις προσωπικού και οι πλεονασμοί ακολουθούν ένα φρε-
νήρη ρυθμό, και οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είναι μη-
δενικές.  Ακόμη και με τη μεγαλύτερη δυνατή συρρίκνωση του 
προσωπικού τους η ζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους κι-
νείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα εισοδήματα τους είναι εξ 
ίσου μειωμένα.

Σαφής αναφορά γινόταν και στα σοβαρά προβλήματα λόγω έλ-
λειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης ως απόρροια των δυ-
σκολιών και των περιοριστικών μέτρων που αντιμετωπίζει το 
τραπεζικό σύστημα της χώρας, γεγονός που περιορίζει ακόμα 
περισσότερο την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν 
στις διάφορες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ στην επιστολή του ζήτησε την επίδειξη πε-
ρισσότερης κατανόησης και ανοχής από το κράτος μέσω της επι-
μήκυνσης του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής των οφειλών 
των επιχειρήσεων, την διευθέτηση σταδιακής αποπληρωμής πάνω 
σε μηνιαία βάση καθώς επίσης και ακύρωση τυχόν χρεωστικών 
επιτοκίων ή και άλλων τιμωριτικών  επιβαρύνσεων και διώξεων.  

Μείωση και κατάργηση της πρόσθετης επιβάρυνσης (πρόσθε-
τος φόρος και τόκος) για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε 
ότι αφορά καθυστερήσεις στην καταβολή του φόρου προστι-
θέμενης αξίας (ΦΠΑ).

 Tο Επιμελητήριο με εμπεριστατωμένες επιστολές του, τόσο προς 
τον Υπουργό Οικονομικών, όσο και προς τον ΄Εφορο ΦΠΑ κα-
θώς επίσης και στη σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών διεκδίκησε με δυναμικό τρόπο και πέτυχε 
την μείωση και κατάργηση που αναφέρεται πιο πάνω.
Συγκεκριμένα, η σημαντική επιτυχία αυτή του ΚΕΒΕ συνίσταται 
στα εξής:
Για τις φορολογικές περιόδους που επηρεάζονται άμεσα από το 
κλείσιμο των τραπεζών και τη δέσμευση των καταθέσεων, καταρ-
γούνται πλήρως οι επιβαρύνσεις (πρόσθετος φόρος και τόκος) 
για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 28 Φεβρουαρί-
ου 2013, στις 31 Μαρτίου 2013, στις 30 Απριλίου 2013 και στις 
31 Μαΐου 2013 νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσω-
πο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές 
και καταβάλλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 ∆εκεμ-
βρίου 2013.

Μειώνεται ο πρόσθετος φόρος που επιβάλλεται για μη έγκαι-
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ρη καταβολή του ΦΠΑ από δέκα τοις εκατόν (10%) σε πέντε τοις 
εκατόν (5%), για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν κατά 
τις 30 Ιουνίου 2013, 31 Ιουλίου 2013, 31 Αυγούστου 2013 και 
30 Σεπτεμβρίου 2013 νοουμένου ότι υποβάλλονται οι σχετικές 
φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται ο φόρος μέχρι 10 ∆ε-
κεμβρίου 2013.

Λιμενικά Θέματα
Το ΚΕΒΕ όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την περίοδο 2012-2013 
ασχολήθηκε εντατικά και στοχευμένα προς την κατεύθυνση υιο-
θέτησης μέτρων, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό 
τομέα για αποδοτικότερη λειτουργία και ορθολογικότερη διαχεί-
ριση των λιμανιών, συγκράτηση των λιμενικών κόστων, προσέλκυ-
ση αυξημένου όγκου διαμετακομιστικού εμπορίου, απάμβλυνση 
πιεστικών προβλημάτων και γενικά για διασφάλιση ανταγωνιστι-
κότητας για τα Κυπριακά λιμάνια.

Στόχος του Επιμελητηρίου πάντοτε παραμένει η καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των χρηστών και η εδραίωση της προσοδοφόρας και ανα-
πτυξιακής προοπτικής των λιμανιών της χώρας.

Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ ενέσκηψε σοβαρά και εμπεριστατωμένα στην 
απάμβλυνση των πιο κάτω προβλημάτων τα οποία θεωρεί ως τα 
σημαντικότερα που αντιμετωπίζει σήμερα η λιμενική μας βιομη-
χανία:

Χαμηλή ανταγωνιστικότητα
Ψηλά κόστα λειτουργίας με αποτέλεσμα ψηλά τέλη χρέωσης 
που εν μέρει πηγάζουν από την  αυτόματη ετήσια αναπροσαρ-
μογή των δικαιωμάτων της Αρχής Λιμένων Κύπρου σύμφωνα 
με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού
Τέλη ασφάλειας στα Λιμάνια
΄Ελλειψη εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και υποδομής
Σχετικά χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης (μειωμένη παραγωγικό-
τητα και αποδοτικότητα)
Ασταθείς/προβληματικές εργασιακές σχέσεις
Λιμενεργατικά Συμβούλια.

Για απάμβλυνση των πιο πάνω προβλημάτων, το ΚΕΒΕ υποστηρί-
ζει ότι ορισμένες υπηρεσίες της Αρχής Λιμένων Κύπρου θα πρέ-
πει να αναληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν προσφορών 
με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των κόστων και την αποδοτικότε-
ρη και πιο εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών μας.

Με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ παγοποιήθηκαν τα τέλη της ΑΛΚ 
για το 2012 και το 2013

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προγραμματισμένων και έντονων 
προσπαθειών του για όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση στα κό-
στα λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή 
των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στον 
τόπο μας, κατάφερε, με την σωστή και εμπεριστατωμένη επιχειρη-
ματολογία του προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου, την παγοποίηση 
των λιμενικών δικαιωμάτων για το 2012 και το 2013.

Ενημέρωση μελών και Ανώτατο 
Συμβουλευτικό Σώμα
Κατά την περίοδο που καλύπτει η Έκθεση το ΚΕΒΕ ιεραρχούσε 
στις κορυφαίες προτεραιότητες του τη σφαιρική ενημέρωση των 
μελών για τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στα  επιχειρη-
ματικά δρώμενα και για τις σχετικές ενέργειες του Επιμελητηρί-
ου για στήριξη της  επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη διαφύ-
λαξη της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας. ∆ιοργανώθηκαν 
κατά την περίοδο αυτή εξειδικευμένες κλαδικές συσκέψεις όπως 
και γενικότερες  συγκεντρώσεις μελών στις οποίες Υπουργοί και 
άλλοι αρμόδιοι από την Κύπρο και το εξωτερικό που προσκαλού-
νται από το ΚΕΒΕ μίλησαν για θέματα της αρμοδιότητας τους σε  
συσχετισμό με τις εξελίξεις της επικαιρότητας. 

Οι συναντήσεις αυτές προσφέρουν στα μέλη  ευκαιρίες να ενημε-
ρωθούν σφαιρικά και να υποβάλουν διευκρινιστικές  ερωτήσεις και  
να έχουν πλήρη πληροφόρηση στα θέματα που τα ενδιαφέρουν.  
Πραγματοποιήθηκαν επίσης  και διευρυμένες συσκέψεις του ∆ι-
οικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ με συμμετοχή Επαγγελματικών 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
κ. Φειδίας Πηλείδης μιλώντας 
στην εκδήλωση για τα Βραβεία 
Εξαγωγών
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Συνδέσμων και εκπροσώπων Ημικρατικών Οργανισμών όπως 
και συνεδρίες του Ανωτάτου Συμβουλευτικού Σώματος οι οποί-
ες ασχολήθηκαν με θέματα επικαιρότητας ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος  για τον  επιχειρηματικό κόσμο με κύριο θέμα τις οικονομι-
κές εξελίξεις.

Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Το ΚΕΒΕ θέτει διαχρονικά πολύ ψηλά ανάμεσα στις προτεραιό-
τητες του την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα όπως εξ’ άλλου πράτ-
τει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία την αναγνωρίζει και την 
προωθεί με διάφορους τρόπους. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα 
συμβάλλει αναμφίβολα στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και την καινοτομία. 
 
Στενός συνεργάτης του ΚΕΒΕ στην κατεύθυνση της προώθησης 
των θεμάτων της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι η Κυπρια-
κή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών  (ΚΟ-
ΓΕΕ) που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του.

Η ΚΟΓΕΕ εκπροσώπησε το ΚΕΒΕ στη συνεδρία του Συμβουλίου 
Γυναικών Επιχειρηματιών της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων 
που έγινε στη Λευκωσία και ασχολήθηκε με θέματα όπως την ίση 
αμοιβή, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και το αδρανές γυναι-
κείο δυναμικό, ενώ από κοινού το ΚΕΒΕ και η ΚΟΓΕΕ υπέβαλαν 
τις θέσεις και απόψεις τους στη δημόσια διαβούλευση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Άνιση Εκπροσώπηση των Φύλων στα Συμ-
βούλια των Εταιρειών. 

Ιδιαίτερης σημασίας για την περίοδο που πέρασε ήταν η διοργά-
νωση με εξαιρετική επιτυχία της εθνικής εκδήλωσης της Κύπρου 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων με θέμα: «Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα: ο 
δρόμος προς την ανάπτυξη» στην οποία προήδρευσε η Πρόε-
δρος της ΚΟΓΕΕ ως επίσης και η εκδήλωση με θέμα «Οι πρώτες 
Γυναίκες Επιχειρηματίες,  Επαγγελματίες στην Κύπρο» με την ευ-
καιρία της Γενικής της Συνέλευσης της ΚΟΓΕΕ. Κατά τη Γενική Συ-
νέλευση εξελέγη νέα Πρόεδρος της ΚΟΓΕΕ η κα Κικούλα Κότσα-
πα η οποία διαδέχθηκε την κα Αλεξάνδρα Γαλανού.

Τέλος αναφέρεται ότι έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που απο-
δίδει το ΚΕΒΕ στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
αλλά και της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στα όργα-
να λήψης αποφάσεων των Επιμελητηρίων αποτελεί το γεγονός ότι 
αξιωματούχοι της ΚΟΓΕΕ συμμετέχουν στα ∆ιοικητικά Συμβού-
λια του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων με την Πρόεδρο της 
ΚΟΓΕΕ να είναι ex officio μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΒΕ.      
Θέματα Γεωργίας
Κατά την περίοδο που καλύπτει η ΄Εκθεση το ΚΕΒΕ εξακολούθη-

σε να παρακολουθεί με ενεργό ενδιαφέρον την όλη πορεία του 
πρωτογενούς τομέα της γεωργικής παραγωγής, η οποία επηρεά-
ζει άμεσα πολλούς τομείς της μεταποιητικής  βιομηχανίας όπως 
και της κατανάλωσης.  Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη του  
τομέα  γεωργικής παραγωγής η οποία αποτελεί  απαραίτητο  συ-
στατικό για σταθερή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. 

Στην υπό επισκόπηση περίοδο μέτρα στήριξης της βιομηχανίας 
μεταποίησης γεωργικών  προϊόντων συνέβαλαν και στη στήριξη 
της πρωτογενούς  παραγωγής  και προς  αυτή την κατεύθυνση οι 
προσπάθειες του ΚΕΒΕ  συντηρούνται  και αναβαθμίζονται. Το 
ΚΕΒΕ προσφέρει ορθολογική στήριξη στον γεωργικό τομέα και 
ζητά εφαρμογή πολιτικής και προγραμμάτων  που διασφαλίζουν 
πλήρη απορρόφηση  και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που 
αφορούν τον τομέα. 

Ταμείο προνοίας των μελών του ΚΕΒΕ
Το Ταμείο Προνοίας των Μελών του ΚΕΒΕ συνέχισε τη λειτουρ-
γία του κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κάτω από την προεδρία 
του κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου.

Το Ταμείο προσφέρει στους δικαιούχους παροχές ανάλογες με 
εκείνες των Ταμείων Προνοίας των εργοδοτουμένων.  ∆ικαιούχοι 
του Ταμείου Προνοίας του ΚΕΒΕ είναι οι μέτοχοι και το διευθυντι-
κό προσωπικό εταιριών μελών του ΚΕΒΕ, των Τοπικών ΕΒΕ και των 
Επαγγελματικών Συνδέσμων.
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Ο τομέας της βιομηχανίας κατά το 2012 παρουσίασε αρνητικό 
ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά.  Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθ-
μός αυτός (με βάση τις σταθερές τιμές αγοράς 2005) στο σύνο-
λο του τομέα παρουσίασε μείωση 7,0% το 2012, σε σύγκριση με 
μείωση 5,2% το 2011 και αύξηση 0,2% το 2010.  Ειδικότερα για 
την μεταποίηση, σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο 
τομέας αυτός παρουσίασε το 2012 συρρίκνωση 7,4%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέ-
χουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2012 κατά 5,6% φτάνοντας 
τα €4.4 δις σε σύγκριση με €4.7 δις το 2011.  Η προστιθέμενη 
αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι έφθασε στα €1.5 
δις σε σχέση με €1.6 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,8%.  
Η συνεισφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές ανήλ-
θε το 2012 στο 9,1%, από 9.0% το 2011.  Η απασχόληση στο 
σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 34,8 χιλιάδες 
από 37,7 χιλιάδες το 2011 και αποτελούσε το 9.3% του επικερ-
δώς απασχολούμενου πληθυσμού.  Ο αριθμός των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων αυξήθηκε από 2.794 άτομα το 2011 σε 3.893 άτο-
μα το 2012.

Μεταποίηση
Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βι-
ομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές 
αγοράς έφθασε το 2012 τα €2.9 δις σε σύγκριση με €3.3 δις το 
2011, σημειώνοντας μείωση 11,0%.

Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 9,5% στα €1.0 δις σε σχέ-
ση με €1.1 δις το 2011.  Η απασχόληση μειώθηκε στις 31,2 
χιλιάδες από 34,0 χιλιάδες το 2011.  Οι πάγιες κεφαλαιουχι-
κές επενδύσεις έφθασαν το 2012 τα €94,6 εκατομμύρια σε σχέ-
ση με €123,8 εκατομμύρια το 2011, παρουσιάζοντας σημαντι-
κή μείωση 23,5%.  Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 
αποτέλεσαν το 47,6% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα 

το 42,8% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 9.6%.  Η συνει-
σφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές περιορίστηκε το 
2012 στο 5,7%, από 6,0% το 2011.

Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής 
έφθασαν το 2012 τα €487,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με 
€492,2 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 0,9%.  Οι 
σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξή-
χθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊ-
όντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασι-
κά μέταλλα, τα μηχανήματα και εξοπλισμός και τα μη μεταλλικά 
ορυκτά προϊόντα.

Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2011 σημειώθηκαν στις εξα-
γωγές βασικών μετάλλων και τσιμέντου, ενώ σημαντικές μειώσεις 
σημειώθηκαν στις εξαγωγές φωτοβολταϊκών, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού.

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας
Η Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας προεδρεύεται από τον Αντιπρό-
εδρο Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και αποτελείται από τους αντιπρόε-
δρους Βιομηχανίας των τοπικών ΕΒΕ. Η επιτροπή έχει ως σκοπό 
να κωδικοποιεί τα θέματα προτεραιότητας του ΚΕΒΕ που σχετί-
ζονται άμεσα με την βιομηχανία και να εισηγείται και να προω-
θεί τρόπους επίλυσης τους.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
την επιτροπή απασχόλησαν θέματα όπως το κόστος της ηλεκτρι-
κής ενέργειας,  το κόστος και οι ανανεώσεις  των μισθώσεων βι-
ομηχανικών τεμαχίων εντός βιομηχανικών περιοχών και ζωνών, 
η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας  και πώς αυτή συνδέεται με 
τα βιομηχανικά οικόπεδα και κτήρια εντός Βιομηχανικών Περιο-
χών και Ζωνών, τα δημοτικά και άλλα φορολογικά τέλη,  η αύ-
ξηση των ορόφων  των υποστατικών σε βιομηχανικά υποστατικά 
και άλλα.  Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αντιπροσω-
πεία της Επιτροπής είχε συναντήσεις με αρμοδίους για διάφορα 

Bιομηχανία

Ο Υπουργός Ενέργειας, 
Βιομηχανίας , Τουρισμού 
και Βιομηχανίας κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης μιλά στο 2ο 
Ενεργειακό Συμπόσιο που 
έγινε υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ
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θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας της Επιτροπής όπως τον 
Γενικό Εισαγγελέα και τον ∆ιευθυντή του Τμήματος Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως.

Ενοίκια σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες
Το ΚΕΒΕ προβλέποντας έγκαιρα το δύσκολο οικονομικό περιβάλ-
λον για τις βιομηχανίες  ζήτησε από το κράτος την παγοποίηση 
των προβλεπόμενων αυξήσεων στις συμβάσεις μισθώσεων των 
βιομηχανικών μονάδων στις βιομηχανικές περιοχές κάτι το οποίο 
και έχει επιτευχθεί για μια πενταετία μέσω της κάλυψης της αύ-
ξησης του ενοικίου με παραχώρηση χορηγίας Ήσσονος Σημασί-
ας. Επιπρόσθετα έχει δοθεί η δυνατότητα στους μισθωτές βιομη-
χανικών περιοχών να καταβάλλουν τα ενοίκια με μηνιαίες δόσεις 
αντί προπληρωμής του ενοικίου για ολόκληρο τον χρόνο, υπό 
την προϋπόθεση ότι για τις καθυστερήσεις θα καταβάλλεται νό-
μιμος τόκος.
Το γεγονός ότι τα δεδομένα της οικονομίας επιβαρύνθηκαν πε-
ρισσότερο μετά τις αποφάσεις του Μαΐου 2013 (Eurogroup)  
οδήγησε το Επιμελητήριο στο να καταθέσει   νέο αίτημα για ουσι-
αστική  πλέον μείωση των μισθώσεων.
Αναφορικά με τις βιομηχανικές ζώνες και τα βιομηχανικά τεμάχια 
κρατικής ιδιοκτησίας το Επιμελητήριο με σημειώματα και συνα-
ντήσεις έχει τονίσει την ανάγκη για μείωση του κόστους των ενοι-
κίων σε επιτρεπτά (προ της αύξησης που έχει επιβληθεί το 2010) 
επίπεδα ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους των 
τεμαχίων αυτών να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν 
προχωρήσει σε εφαρμογή προηγμένων λύσεων στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ  το κόστος της ηλεκτρι-
κής ενέργειας παραμένει σταθερά ένα από τα μεγαλύτερα ανε-
λαστικά έξοδα που αντιμετωπίζουν το οποίο μάλιστα επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα τους.  Το ΚΕΒΕ έχει εκ-
φράσει πολλές φορές την δυσφορία του  για το ψήλο κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας, την αδικία εφαρμογής του συστήματος της 
μεγίστης ζήτησης και την αδυναμία ουσιαστικής ελευθεροποίη-
σης  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Μέσα στα πλαίσια 
αυτά διενεργήθηκαν αρκετές συναντήσεις με αρμοδίους υπουρ-
γείων της ΡΑΕΚ και της Αρχής Ηλεκτρισμού και έχει επιτευχθεί η  
επίσπευση της αφαίρεσης του τέλους ύψους 5,75% για το Μαρί 
καθώς και     η διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού στη ρή-
τρα καυσίμων η οποία με την αναθεώρηση της έχει επιφέρει επι-
πρόσθετη μείωση  της τάξεως του 4%.  Επιπρόσθετα η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις παραστάσεις 
του ΚΕΒΕ και την οικονομική κρίση που διέρχεται η οικονομία 
μας αποφάσισε την εφαρμογή προσωρινής μείωσης επί όλων των 
βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, απόφαση η οποία θα 
επανεξετάζεται ανά διμηνία.  

Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να πιέζει προς την κατεύθυνση περαιτέρω 
μείωσης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργεια η οποία 
κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
πολλών τομέων της οικονομίας.

Σχέδιο αυτοπαραγωγής ηλεκρικής ενέργειας με την χρήση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανίες
 Η δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελού-

σε ένα διαχρονικό αίτημα του ΚΕΒΕ το οποίο και έχει εν μέρη επι-
τευχθεί αφού στα πλαίσια σχετικού σχεδίου από την ΡΑΕΚ δίνε-
ται πλέον η δυνατότητα σε βιομηχανικές μονάδες να παράξουν 
ηλεκτρική ενέργεια με την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
για αποκλειστικά δικούς τους σκοπούς.  Για τους σκοπούς του 
σχεδίου του οποίου οι επενδύσεις είναι άνευ χορηγίας, η ηλεκτρι-
κή παραγόμενη ενέργεια θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
ιδία κατανάλωση χωρίς να εγχέεται στο δίκτυο της Αρχής Ηλε-
κτρισμού.  Σε αυτή την φάση στο σχέδιο θα ενταχθούν συστήμα-
τα συνολικής ισχύος 10MW με μέγιστη ισχύ έκαστου συστήμα-
τος τα 500ΚW.
Το ΚΕΒΕ καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να αξιοποιήσουν τις Πρό-
νοιες του Σχεδίου και να επενδύσουν στο τομέα της παραγωγής 
ενέργειας μέσω ΑΠΕ, με στόχο να μειώσουν το κόστος της χρη-
σιμοποιούμενης ενέργειας αλλά και να εφαρμόσουν στην πράξη 
την έννοια της περιβαλλοντικής τους ευθύνης και ευαισθησίας.

Υπολογισμός ενοίκων σε κρατικά τεμάχια γής
Συμφώνα με τη νομοθεσία περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (διακατο-
χή, εγγραφή και εκτίμηση) Νόμος που διέπει τα ενοίκια στα τε-
μάχια κρατικής ιδιοκτησίας μετά την  τροποποίηση της το 2010, 
το μίσθωμα σε κρατικά τεμάχια υπολογίζεται με τη χρήση ποσο-
στού από 1% μέχρι 3,5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησί-
ας, ανάλογα με την χρήση και τα υφιστάμενα έργα υποδομής.  
Από την αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας το ΚΕΒΕ είχε επι-
σημάνει ότι, δεδομένης της σημαντικής αύξησης της αξίας της 
ακίνητης ιδιοκτησίας τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών να εφαρμόσει τον χαμηλό συντελεστή του 1% 
και όχι το 3.5% στον καθορισμό του μισθώματος γιατί κάτι τέ-
τοιο θα οδηγούσε σε υπερβολική αύξηση των ενοικίων σε σχέ-
ση με αυτό που κατέβαλλαν οι μισθωτές, γεγονός που θα ήταν 
άδικο για τις επιχειρήσεις.  Ως αποτέλεσμα της επιβολής του 3% 
τα ενοίκια σε ορισμένες περιπτώσεις τετραπλασιάστηκαν και έτσι 
μεγάλος αριθμός μισθωτών αδυνατούν να προχωρήσουν σε δι-
ευθέτηση των οφειλών τους με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή να 
υπάρχουν σε εκκρεμότητα ενοίκια των τελευταίων τριών ή/και 
τεσσάρων ετών.  

Το ΚΕΒΕ με διάφορες παραστάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερι-
κών έχει προτείνει προς επίλυση του προβλήματος τα επίπεδα των 
ενοικίων να επανεξεταστούν άμεσα και να μειωθούν δραστικά 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους  μισθωτές να προχωρήσουν 
σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους.  Εισήγηση του ΚΕΒΕ είναι 
όπως το ποσοστό υπολογισμού του ενοικίου δεν πρέπει να ξεπερ-
νά το 1% της αξίας του τεμαχίου και επιπρόσθετα θα πρέπει να γί-
νει ρύθμιση για μείωση των οφειλόμενων ενοικίων  ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα σταδιακής αποπληρωμής τους. 

Έρευνα και Καινοτομία
Στόχος της εμπλοκής του ΚΕΒΕ στα θέματα έρευνας και καινοτο-
μίας είναι η επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον τομέα 
και η ανάδειξη της αναγκαιότητας ενεργότερης στήριξης, ενθάρ-
ρυνσης και προώθησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.  Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια μετά από ενέργειες του ΚΕΒΕ το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφάρμοσε το Σχέδιο της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας στο οποίο πέραν των 50 επιχειρήσε-
ων κριθήκαν ως επιλέξιμες για να προχωρήσουν σε έργα επιχει-
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ρηματικής καινοτομίας αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ.  Επιπρόσθε-
τα οι Κυπριακές Επιχειρήσεις μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Έρευνας και  Καινοτομίας, που είναι εντεταγμένος 
στον ΚΕΒΕ,  έχουν απορροφήσει το ποσό των  18.6 εκ. ευρώ στα 
πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη της ΕΕ (7ΠΠ) για τη χρονική περίοδο 2007-
2013 γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική αλλά και την ικανό-
τητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων να καινοτομούν.  Κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο διενεργήθηκαν συναντήσεις για ανάπτυξη 
νέων προγραμμάτων επιχειρηματικής καινοτομίας με το Υπουρ-
γείο Εμπορίου, με τα πανεπιστήμια για βελτίωση της διασύνδεσης 
των βιομηχανιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τη Γενική Ελέ-
γκτρια του κράτους και με το υπουργείο οικονομικών για επίλυση 
των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με το κούρεμα κονδυλί-
ων που βρίσκονταν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων αλλά 
προορίζονταν για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Πρότυπα - Προδιαγραφές
Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών και ενεργει-
ών του για ετοιμασία και υιοθέτηση όσο το δυνατό περισσότε-
ρων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο την παραπέρα αναβάθμιση 
της ποιότητας των εγχώρια παραγόμενων αγαθών και προσφερό-
μενων υπηρεσιών, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε στενά και εποικοδομη-
τικά κατά την επισκοπούμενη  περίοδο με τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Τυποποίησης.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε κατά την περίοδο αυτή, 
τόσο μέσω της Γραμματείας του, όσο και από επηρεαζόμενα μέλη 
του σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης για την ετοιμασία Ευρωπαϊκών Προτύπων για διάφο-
ρα αγαθά και υπηρεσίες.

4ο ∆ιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Νέες Προκλήσεις
Με εξαιρετική επιτυχία  διοργανώθηκε το 4ο ∆ιεθνές Επιστημο-
νικό Συνέδριο  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας με μεγάλη  συμμετοχή συνέδρων και την  εμπλοκή  
όλων των αρμόδιων φορέων.  Η  πραγματοποίηση του Συνεδρίου 
στόχευε στη διεύρυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή των 
διαθέσιμων τεχνολογικών και επιστημονικών πληροφοριών μετα-
ξύ των εμπλεκομένων φορέων όπως και στην πληρέστερη πληρο-
φόρηση για  πολιτικές και εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη 
και αξιοποίηση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας, την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και τις προοπτικές που διανοίγονται με την έλευση 
φυσικού αερίου.  
Τις διάφορες πτυχές των θεμάτων του Συνεδρίου ανάπτυξαν ει-
δικοί από την Κύπρο και Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές από την Ελ-
λάδα, την Αγγλία και άλλες χώρες.  Έγινε σφαιρική κάλυψη των  
εξειδικευμένων πηγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας, των φωτο-
βολταϊκών, της βιομάζας και γενικότερα της πράσινης ενέργειας.   
Το γεγονός ότι το συνέδριο διοργανώθηκε για τέταρτη φορά με 
αυξημένη συμμετοχή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο αποτελεί την 
καλύτερη απόδειξη ότι έχει καθιερωθεί πλέον ως το κατ΄εξοχήν 
επιστημονικό συνέδριο στον χώρο των ΑΠΕ και της Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας στην Κύπρο.

«Κούρεμα» Ευρωπαϊκων κονδυλίων για σκοπούς έρευνας & 
καινοτομίας
Το ΚΕΒΕ με διάφορες επιστολές και συναντήσεις με όλους τους 
αρμοδίους σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρή-
σεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) διεξήγαγε μια μεγάλη 
προσπάθεια και πετυχε την εξαίρεση από το κούρεμα των καταθέ-
σεων που βρίσκονταν σε λογαριασμούς κυπριακών επιχειρήσε-
ων για υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κυρίως ερευνητικού χαρα-
κτήρα.  Το οποιοδήποτε κούρεμα των κεφαλαίων αυτών θα έθετε 
άμεσα σε κίνδυνο την υλοποίηση των έργων, την δυνατότητα πα-
ραμονής των κυπριακών επιχειρήσεων στις κοινοπραξίες των  ευ-
ρωπαϊκών έργων, και θα έπληττε ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία 
και φήμη που με πολύ κόπο έχουν καταφέρει να κτίσουν οι επιχει-
ρήσεις έρευνας και καινοτομίας τα τελευταία χρόνια στο συγκε-
κριμένο τομέα. 

Τομέας Ενέργειας
Η ίδρυση του Κυπριακού Συνδέσμου Υδρογονανθράκων (Cyprus 
Oil & Gas Association) υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ έχει σαν σκοπό 
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της αναδυόμενης βιομηχανίας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου.  Ο Σύνδεσμος υπο-
στηρίζει το όραμα να γίνει η Κύπρος έναν περιφερειακό κέντρο 
για τις ενεργειακές υπηρεσίες και έχει ήδη προχωρήσει στην στε-
νή συνεργασία με την GEP-AFTP, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
περίπου 180 προμηθευτών εξοπλισμού και υπηρεσιών στη διεθνή 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, που έχουν σημαντι-
κή δραστηριότητα στη Γαλλία.  Τα μέλη της GEP-AFTP απασχο-
λούν περίπου 70 000 άτομα και παράγουν το 90% της συνο-
λικής αξίας συναλλαγών του κλάδου, που ανήλθε στα 31 δισ. 
Ευρώ το 2011 εκ των οποίων το 92% έχει πραγματοποιηθεί στο 
εξωτερικό.

Άλλά θέματα του Τμήματος Βιομηχανίας
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω θέματα κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο, το Τμήμα Βιομηχανίας προέβει σε ενέργειες για τα πιο 
κάτω:
∆ημιουργία ειδικής διατίμησης από την ΑΗΚ για την απορρο-
φούμενη ενέργεια από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής βιομά-
ζας.
Επίλυση του προβλήματος των υπερβολικών καθυστερήσεων 
στις πληρωμές για τα προγράμματα του Ιδρύματος Προώθη-
σης Έρευνας.
 Βελτίωση της συνεργασίας Ακαδημαϊκής κοινότητας με την Βι-
ομηχανία.
 Νέα Σχέδια στήριξης της Βιομηχανίας και της Καινοτομίας.
 Τρόποι  στήριξης και χρηματοδότησης των ΜμΕ.
 Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας για κατόχους Βιομηχανικών 
τεμαχίων.
Παρουσίαση της νομοθεσίας για τα προσυσκευασμένα προϊό-
ντα.
Το σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών που διαχωρί-
ζονται στην πηγή.
Προώθηση των κυπριακών βιομηχανικών προϊόντων
∆ημιουργία Εγγυοδοτικού Οργανισμού για τις ΜμΕ
Ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ στις δικαιούχες επιχειρήσεις.
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Ανακήρυξη του τέως Προέδρου 
του ΚΕΒΕ κ. Μάνθου 
Μαυρομμάτη σε Επίτιμο 
Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κατά τη 
διάρκεια της περσινής Γενικής 
Συνέλευσης

Ανακήρυξη του τέως Γενικού 
Γραμματέα του ΚΕΒΕ 
κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη 
σε Επίτιμο Γενικό Γραμματέα 
του ΚΕΒΕ κατά τη διάρκεια της 
περσινής γενικής συνέλευσης
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Κατά το έτος 2012 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες 
τιμές αγοράς ανήλθε, με βάση τα επίσημα προκαταρτικά στοιχεία 
στα €17.886,8 εκ. έναντι €17.979,3 εκ. το 2011 σημειώνοντας 
μείωση 0.5%.  Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 82.3% σε σύγκριση με συνεισφορά 
2.3% του πρωτογενούς και 15.4% του δευτερογενούς τομέα.
Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού για την παραγωγή 
του ΑΕΠ ανέρχετο περίπου στα 376 χιλιάδες  άτομα.
Στον τριτογενή τομέα απασχολείτο το 75.6%, στον πρωτογενή το 
7.3% και στο δευτερογενή το 17.1% του εργατικού δυναμικού.
Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται με σαφήνεια η δεσπόζουσα 
θέση του τομέα των υπηρεσιών στην οικονομία της Κύπρου. 
Οι 58 Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Υπηρεσιών που είναι ενταγμέ-
νοι στη δύναμη του ΚΕΒΕ και είτε τους παρέχονται Γραμματειακές 
διευκολύνσεις, είτε είναι απλά μέλη, καλύπτουν ολόκληρο το φά-
σμα των υπηρεσιών και προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και πλήρη εκπροσώπηση  στα μέλη τους. 
Συμβάλλουν δε στη συνεχή και περαιτέρω ανάπτυξη τομέων όπως 
είναι ο τουριστικός, ναυτιλιακός,ιατρικός, εκπαιδευτικός, λογιστι-
κές, ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες, ο χρηματοοικονομικός, 
ασφαλιστικός, κτηματαγορά καθώς και όλοι οι τομείς που εμπί-
πτουν στον τριτογενή τομέα.

Τουρισμός
Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις οποίες οδηγήθηκε η επι-
χειρηματική δραστηριότητα από την οικονομική κρίση και τα πε-
ριοριστικά μέτρα του μνημονίου η τουριστική βιομηχανία εξακο-
λουθεί να αποτελεί τομέα κορυφαίας σημασίας για την Κυπριακή 
οικονομία ως πηγή  εισροής εσόδων από  το εξωτερικό, προσφο-
ράς  απασχόλησης σε μεγάλο τμήμα  του εργατικού δυναμικού 
και απορρόφησης  προϊόντων εγχώριας παραγωγής.  Στην υπό 
επισκόπηση περίοδο ο τουρισμός κατέγραψε σκαμπανεβάσματα  
στις αφίξεις και στα έσοδα, και τούτο οδήγησε σε υποβολή συ-

γκεκριμένων εισηγήσεων από το ΚΕΒΕ.  

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε χώρες πηγές τουρισμού 
και οι χαμηλές τιμές σε ανταγωνιστικούς  προορισμούς παραμέ-
νουν αιτία για κάμψη στον Κυπριακό τουρισμό.  Προς τον σκο-
πό αυτό καταθέτει  προτάσεις για αντιμετώπιση των προβλημά-
των του τουρισμού, εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος 
και επανατοποθέτηση της τουριστικής  βιομηχανίας  σε σταθερά  
ανοδική  πορεία. 

Το ΚΕΒΕ  αναγνωρίζοντας το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει ο 
τουρισμός στην Κυπριακή οικονομία με τη γενική συνεισφορά 
του στη σφαιρική ανάπτυξη και πρόοδο πολλών τομέων, και σε 
συνεργασία με τα τοπικά ΕΒΕ, τις περιφερειακές εταιρείες Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής  και τους Επαγγελματικούς Συν-
δέσμους που βρίσκονται στη δύναμή του και ασχολούνται με τον 
τουρισμό, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες με στόχο την ορθο-
λογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου.

Κάτω από την  αιγίδα  του ΚΕΒΕ λειτουργούν οι πιο κάτω επαγγελ-
ματικοί σύνδεσμοι με αρμοδιότητα σε θέματα  τουρισμού και το 
Επιμελητήριο είναι  σε θέση να συνδιαμορφώνει με αυτούς προ-
τάσεις σφαιρικής κάλυψης για αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και  υιοθέτηση των καλύτερων δυνατών ρυθμίσεων. Στόχος  εί-
ναι  αφενός να αναβαθμισθεί το Κυπριακό  τουριστικό προϊόν 
και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του και αφετέρου να διευ-
ρυνθούν οι πηγές τουρισμού για τον τόπο μας και να επιμηκυν-
θεί η τουριστική περίοδος ώστε να περιλαμβάνει και τους χειμε-
ρινούς μήνες. 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων - ΠΑΣΥΞΕ
Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου - ACTA
Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων - ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ

Υπηρεσίες

Εκδήλωση από την παρουσίαση 
Κυπριακών Πανεπιστημίων 
στην Αθήνα
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Σύνδεσμος Πολιτιστικού Τουρισμού  και Ειδικών Ενδιαφερό-
ντων 
Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως
Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστι-
κών Σκαφών
Σύνδεσμος Ξεναγών 
Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου
Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό
Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας 
Κυπριακός Σύνδεσμος ∆ιοργανωτών Συνεδρίων και Τουρισμού 
Κινήτρων – CIMA
Κυπριακός Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής

Για τη διαμόρφωση προτάσεων, σημαντική ήταν η συμβολή των 
επαγγελματικών Συνδέσμων του ευρύτερου τουριστικού τομέα 
ο οποίος συντονίζεται από την Μόνιμη Επιτροπή Τουρισμού του 
ΚΕΒΕ. Οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν μέτρα και υπηρεσίες 
προς τους επισκέπτες, στοχεύοντας πάντοτε στην ποιοτική ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και της τουριστι-
κής βιομηχανίας γενικότερα.
Ο κυπριακός Τουρισμός αντιμετωπίζει τόσο εγγενή όσο και εξω-
γενή προβλήματα και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για λήψη άμεσων 
και αποτελεσματικών μέτρων.

Με στόχο τη συστηματική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση 
και προώθηση των προβλημάτων του τουρισμού, η Μόνιμη Επι-
τροπή Τουρισμού του ΚΕΒΕ στην οποία συμμετέχουν όλα τα Το-
πικά Επιμελητήρια και προοδεύεται από τον Αντιπρόεδρο Τουρι-
σμού του ΚΕΒΕ συνήλθε σε δυο συνεδριάσεις στις οποίες ενεργό 
ρόλο διαδραμάτισαν επίσης οι εκπρόσωποι όλων των Τουριστι-
κών Συνδέσμων μελών του ΚΕΒΕ καθώς επίσης και οι Περιφερει-
ακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα καταθέτοντας συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις: 
Αντιμετώπιση της αρνητικής εικόνας και δημοσιότητας της Κύ-
πρου με συνεχή προβολή και με τρόπο ελκυστικό προς τους 
τουρίστες για την πραγματική εικόνα της Κύπρου, σαν έναν αξι-
όλογο τουριστικό προορισμό.
Άμεση προώθηση και υλοποίηση των μέτρων που ήδη έχουν 
εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας για στήριξη και 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας.
Στήριξη για αναδιοργάνωση των περιφερειακών εταιρειών του-
ριστικής ανάπτυξης με τρόπο που να μπορούν να επιτελούν το 
έργο τους.
Ανάγκη για αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ΚΟΤ με τρόπο 
που να μπορεί να φέρει σε πέρας το έργο του αποτελεσματικά
Εξαγγελία φορολογικών κινήτρων που θα βοηθήσουν την ανά-
πτυξη.
Εξαγγελία συγκεκριμένων μέτρων που θα συμβάλουν στην επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Εξαγγελία πρακτικών και συγκεκριμένων μέτρων  που θα ανα-
βαθμίσουν και βοηθήσουν στην κερδοφορία της ξενοδοχεια-
κής βιομηχανίας με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων έτσι 
που να μπορούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Άμεση και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες για δημιουργία και 

λειτουργία καζίνο που θα εξυπηρετούν ολόκληρη την Κύπρο.
Αναβάθμιση των αερομεταφορών με την πολιτική της ελευθερο-
ποίησης των πτήσεων για να προσεγγισθούν αγορές και αερο-
δρόμια που δεν εξυπηρετούνται τώρα.

Το ΚΕΒΕ έχει καταθέσει επίσης σειρά εισηγήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εποχικότητας επεκτείνοντας  την 
τουριστική περίοδο της Κύπρου και πετυχαίνοντας με τον τρόπο 
αυτό καλύτερη αποδοτικότητα και κερδοφορία στις επιχειρήσεις 
της Τουριστικής Βιομηχανίας του τόπου.

Στα πλαίσια αυτά τονίζει την ανάγκη για εμπλουτισμό και ανα-
βάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος ούτως ώστε ο επισκέ-
πτης να μπορεί να έχει ποικίλες και πολύμορφες δραστηριότητες.  
Για το λόγο αυτό το ΚΕΒΕ συνεχίζει να προβάλει τις Ειδικές Μορ-
φές Τουρισμού όπως πχ ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο πολι-
τιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο 
αγροτουρισμός κ.α.

Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται ιδιαίτε-
ρα από το Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου που ανήκει 
στη δύναμη του ΚΕΒΕ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων Τεχνητών 
Υφάλων (ΤΥ) σε θαλάσσιες περιοχές των Επαρχιών Αμμοχώστου, 
Λεμεσού και Πάφου.

Απώτερος σκοπός της δημιουργίας τεχνητών ύφαλων είναι η δη-
μιουργία καταφυγίων ψαριών, αύξηση των αλιευτικών αποθεμά-
των, η μακροπρόθεσμη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής, η 
προστασία και ο εμπλουτισμός της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 
η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, η πραγμα-
τοποίηση επιστημονικής έρευνας, η ευαισθητοποίηση του κοινού 
για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, η προώθηση της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, η αναψυχή του κοινού και η προσέλ-
κυση του καταδυτικού τουρισμού.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι προσπάθειες του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα να συνεχίσουν συντονισμένα και με σωστό προ-
γραμματισμό να επιτευχθεί η συνέχιση της θετικής πορείας του 
κυπριακού τουρισμού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Υπηρεσίες Υγείας
Η προώθηση της Κύπρου ως Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο, απο-
τελεί εκπεφρασμένη πολιτική του ΚΕΒΕ.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι φιλικές σχέσεις με τις χώρες της ευρύτερης περιο-
χής, παράλληλα με το υψηλής κατάρτισης εξειδικευμένο προσω-
πικό της και τις άρτιες ιατρικές υποδομές που διαθέτει, τις εξαιρε-
τικές κλιματολογικές συνθήκες που υποβοηθούν στην ταχύτερη 
ανάρρωση και αποκατάσταση των ασθενών αποτελούν βασικά 
στοιχεία για αξιοποίηση.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού και τον ΚΟΤ, ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσι-
ών Υγείας Κύπρου που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, συνέχισε και 
εντατικοποίησε την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό σαν προ-
ορισμού υγείας.

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με το Φορέα Υγείας προωθεί το 
θέμα της διαπίστευσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από διεθνείς 
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οργανισμούς με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχο-
μένων υπηρεσιών υγείας τόσο για τον ντόπιο πληθυσμό όσο και 
για τους ξένους που επισκέπτονται την Κύπρο.  Το σχέδιο παρά το 
γεγονός ότι έχει οριστικοποιηθεί εντούτοις δεν έχει ακόμα εξαγ-
γελθεί από την Κυβέρνηση λόγω των οικονομικών περικοπών.  

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΒΕ εντάχθηκαν σεμινάρια 
και συνέδρια με εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τον Ιατρικό 
κλάδο τα οποία σημειώνουν μεγάλη επιτυχία.

Φιλοξενήθηκαν επίσης στην Κύπρο ξένοι εξειδικευμένοι διορ-
γανωτές ιατρικού τουρισμού για να ενημερωθούν αναφορικά με 
τις διευκολύνσεις και γενικά το προϊόν που προσφέρει η Κύπρος 
στον τομέα της Υγείας.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της Κύπρου σαν Εκπαιδευτικό 
Κέντρο διαδραματίζει το ΚΕΒΕ με τη διοργάνωση ειδικών απο-
στολών στο εξωτερικό σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργει-
ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και με την στήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι αποστολές αυτές δί-
δουν την ευκαιρία σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου 
να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους.
Ήδη έχουν διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία αποστολές στην Αθή-
να στο Κάιρο, Μόσχα, Σόφια, Βόλο, Λάρισα, Πάτρα,  Καλαμάτα, 
Καρδίτσα,  Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Ιωάννινα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Κύπρος συμ-
μετέχει σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος 
εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνοντας οικονομική στήριξη μέσω 
του Σχεδίου Ενισχύσεων του Υπουργείου με βάση το Κανόνα «De 
Minimis». 

Αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις
Για καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων που έχουν σχέση με τον 

τομέα των ακινήτων, η Μόνιμη Επιτροπή Υπηρεσιών του ΚΕΒΕ 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν την προώθη-
ση των Μεγάλων Ενοποιημένων Σύνθετων Αναπτύξεων και άλ-
λων μεγάλων έργων του ιδιωτικού τομέα που έχουν εξαγγελθεί 
και τα οποία θα δώσουν νέο κύρος και διάσταση στο τουριστικό 
προϊόν της Κύπρου.
Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ προχώρησε στη σύσταση του Συνδέ-
σμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων στον οποίο συμμετέχουν 
25 εταιρείες / όμιλοι εταιρειών με σκοπό την προώθηση των ανα-
πτυξιακών έργων.  Το ΚΕΒΕ κατάθεσε στον Πρόεδρο της ∆ημο-
κρατίας λεπτομερές υπόμνημα με εισηγήσεις όσο αφορά μέτρα 
και κίνητρα που πρέπει να δοθούν προς αυτή την κατεύθυνση κα-
θώς και αριθμό έργων των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί λόγω 
καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών αδειών.

Η Μόνιμη Επιτροπή Υπηρεσιών εξέτασε επίσης θέματα που αφο-
ρούν την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού, τον εκ-
συγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της ∆ημόσιας Υπηρεσίας 
καθώς και στον αποδοτικότερο και πιο οικονομικό τρόπο λει-
τουργίας των δήμων με την συμπλεγματοποίηση τους καθώς επί-
σης και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Κτηματαγορά, ακίνητη ιδιοκτησία
Η κτηματαγορά έχει πληγεί άμεσα λόγω της οικονομικής κρίσης 
με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις των εμπλεκομένων που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Κύριο χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα 
κτηματαγοράς είναι το πάγωμα στις πωλήσεις των ακινήτων λόγω 
της έλλειψης ρευστότητας που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέ-
τρα στις τράπεζες.

Σε συναντήσεις που είχε το ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρα-
τίας κατέθεσε σειρά εισηγήσεων που στόχο είχαν την αναζωο-
γόνηση της αγοράς ακινήτων.  Αποτέλεσμα των εισηγήσεων του 
ΚΕΒΕ ήταν η εξαγγελία των δύο πακέτων πολεοδομικών κινήτρων 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα οποία αναμένεται να δώσουν 

∆ικοινοτική συνάντηση 
Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων Επιχειρηματιών 
στη Μάλτα
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ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα.
Μεταξύ των προτάσεων του ΚΕΒΕ για ανάπτυξη του τομέα της κτη-
ματαγοράς είναι:
Εκμοντερνισμός του συστήματος αδειοδότησης των αναπτύξε-
ων – τιτλοποιήσεων των ακινήτων 
Αναπτύξεις στις εκτός ορίων περιοχές Ανάπτυξης της ∆ήλωσης 
Πολιτικής
Εκσυγχρονισμός του Κτηματολογίου για να μπορεί να εκδίδει 
τίτλους άμεσα

Έντονη ήταν η δράση του ΚΕΒΕ και στο θέμα της φορολογίας ακί-
νητης ιδιοκτησίας.  Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντή-
σεις με όλους τους συνδέσμους που εμπλέκονται με τα ακίνητα 
και κατατέθηκαν κοινές προτάσεις τόσο προς τον Υπουργό Οικο-
νομικών όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού. 

Η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας όπως έχει ψηφιστεί από τη 
Βουλή καταστρέφει το όποιο κίνητρο πιθανόν να είχε κάποιος για 
να επενδύσει στον τομέα των ακινήτων.  Η φορολογία σε συνδυ-
ασμό με την πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί για μείωση των 
ενοικίων μέσω νομοθετικής ρύθμισης που στην ουσία μετατρέ-
πουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε ενοικιαστή, καθιστούν την 
επένδυση σε ακίνητη ιδιοκτησία ανεπιθύμητη πράξη. Υπήρξε έντο-
νη διαφωνία του ΚΕΒΕ με τη μείωση ενοικίων μέσω νομοθετικής 
ρύθμισης και το ΚΕΒΕ εξέφρασε την άποψη ότι τα ενοίκια πρέπει 
να καθορίζονται με τους νόμους της αγοράς, δηλαδή της προ-
σφοράς και της ζήτησης και της διαπραγμάτευσης που υπάρχει 
μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Χρηματιστηριακά δρώμενα
Το ΚΕΒΕ είναι από τους πρωτοστάτες της δημιουργίας του χρημα-
τιστηριακού θεσμού και συνεχίζει να δραστηριοποιείται στα χρη-
ματιστηριακά δρώμενα του τόπου και προωθεί στα αρμόδια σώ-
ματα απόψεις που αφορούν τον πιο πάνω τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη δύναμη του ΚΕΒΕ υπάγονται οι πιο 
κάτω Σύνδεσμοι:

Σύνδεσμος ∆ημοσίων Εταιρειών Κύπρου
Κυπριακός Σύνδεσμος ΕΠΕΥ
Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων 

 Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το ΚΕΒΕ πέραν των συσκέψεων που οργανώνει για να συζητηθούν 
και να εκφραστούν απόψεις για τις διάφορες τροποποιήσεις νο-
μοσχεδίων που κατατίθενται κατά καιρούς από τα αρμόδια σώμα-
τα, οργανώνει συζητήσεις στις οποίες καλούνται εμπειρογνώμο-
νες από το εξωτερικό και εσωτερικό να αναπτύξουν τις απόψεις 
τους σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες.  

Το ΚΕΒΕ και οι επιτροπές των αρμόδιων συνδέσμων είχαν συ-
ναντήσεις με το ΧΑΚ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχοντας δι-
αχρονικά πολύπλευρη προσφορά στην εύρυθμη λειτουργία και 
ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο, συμβάλλο-
ντας στην απλοποίηση και κωδικοποίηση των νομοθεσιών και κα-
νονισμών που αφορούν τις δημόσιες εταιρείες. 

Άλλές δραστηριότητες
Οι εξειδικευμένες δραστηριότητες του ΚΕΒΕ στο χρόνο που πέρα-
σε στον τομέα των υπηρεσιών τόσο στο εσωτερικό όσο και σε δι-
εθνή φόρα  κάλυψαν  ζητήματα εμπορικών αντιπροσώπων, προώ-
θηση των νέων επιχειρηματιών, θέματα ιδιωτικών φροντιστηρίων, 
διαφημιζομένων και διαφημιστικών υπηρεσιών, ασφάλειας, συμ-
βούλων επιχειρήσεων και ελεύθερης επικοινωνίας, αισθητικών 
και αναβάθμιση του Κυπριακού βιβλίου μέσω της εκδοτικής δρα-
στηριότητας.  Η δραστηριότητα του ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τους 
επαγγελματικούς συνδέσμους κάλυψε όλες τις πτυχές των θεμά-
των του τομέα των υπηρεσιών.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη 
του Προέδρου της ∆ημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη και 
επιχειρηματικής αποστολής του 
ΚΕΒΕ στο Κουβέϊτ
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Eμπόριο

Εξαγωγές – Εισαγωγές
Πάγιος στόχος του ΚΕΒΕ, είναι η σταθερή αναπτυξιακή πορεία 
του εμπορίου (εξαγωγικού-εισαγωγικού) το οποίο συμβάλλει ση-
μαντικά στην οικονομία του τόπου, παρά τα πολλαπλά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει.  Στα πλαίσια των στόχων του αυτών, το 
ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό 
ρόλο στην ενίσχυση του ελεύθερου και απρόσκοπτου εμπορίου, 
μέσα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και από την οργανική 
σύνδεση της Κύπρου ως πλήρες μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής 
οικογένειας, συνέπεια της οποίας είναι και η αύξηση των επενδύ-
σεων στον τομέα του εμπορίου.

∆ιμερείς Επιχειρηματικοί Συνδέσμοι με άλλες χώρες
Με εντατικό και δυναμικό ρυθμό συνεχίστηκε η δραστηριότητα 
του πολύ σημαντικού και επιτυχημένου θεσμού των ∆ιμερών Επι-
χειρηματικών Συνδέσμων (Bilateral Associations).  Έντονο ήταν 
το ενδιαφέρον των αντίστοιχων πρεσβειών αλλά και των Κυπρί-
ων επιχειρηματιών που συναλλάσσονται με τη χώρα που τους εν-
διαφέρει. ∆ιαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, αποστολές, επιχειρη-
ματικές συναντήσεις ήταν μόνο ένα μέρος από τις πολυποίκιλες 
και χρήσιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ∆ιμερείς Επιχειρημα-
τικοί Σύνδεσμοι.  

Οι ∆ιμερείς Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν κάτω 
από την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:

Cyprus – American Business Association
Cyprus – Austria Business Association
Cyprus – Bulgaria Business Association
Cyprus – Canada Business Association
Cyprus – China Business Association
Cyprus – Czech Republic Business Association

Cyprus – Egypt Business Association
Cyprus – France Business Association
Cyprus – Germany Business Association
Cyprus – Greece Business Association
Cyprus – Hungary Business Association
Cyprus – India Business Association
Cyprus – Israel Business Association
Cyprus – Italian Business Association
Cyprus – Lebanon Business and Professional Association
Cyprus – Libya Business Association
Cyprus – Netherlands Business Association 
Cyprus – Nordic Countries Business Association
Cyprus – Poland Business Association
Cyprus – Qatar Business Association 
Cyprus – Romania Business Association
Cyprus – Russian Business Association
Cyprus – Serbia Business Association
Cyprus – Spain Business Association
Cyprus – Syrian Business Association
Cyprus – Ukraine Business Association
Cyprus -  UK Business Association
Cyprus – Gulf Cooperation Council Countries Business Association 

Αξιοσημείωτη δε κρίνεται η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του 
ΚΕΒΕ και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Γαλλίας με το 
Γαλλικό Συμβούλιο Εξαγωγών (UBIFRANCE) για συνεργασία με 
στόχο την περαιτέρω προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών μετα-
ξύ των δυο χωρών.

Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η συμβολή των ∆ιμερών Επι-
χειρηματικών Συνδέσμων στη διοργάνωση και επιτυχία των επιχει-
ρηματικών αποστολών που οργανώνονται στο εξωτερικό.

Κοινή εκδήλωση ΚΕΒΕ – ΟΕΒ 
για την οικονομία
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Ο τέως Πρόεδρος της 
∆ημοκρατίας κ. ∆ημ. Χριστόφιας 
μιλώντας στην τελετή απονομής 
για τα Βραβεία Εξαγωγών

Ο Επίτιμος Γενικός Γραμματέας 
του ΚΕΒΕ και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Βραβείων Εξαγωγών 
κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης 
ανακοινώνει τους βραβευθέντες

Ο πρώην Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Σοφοκλής Συλικιώτης μιλά 
στην τελετή απονομής των 
Βραβείων Εξαγωγών
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Κατά τη διάρκεια των αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στη 
Βυρητό του Λιβάνου στο Κουβέϊτ και στο Αμάν της Ιορδανίας 
υπογράφηκαν συμφωνίες συνεργασίας με τα αντίστοιχα Επιμελη-
τήρια προωθώντας με τον τρόπο αυτό ακόμα περισσότερο τις φι-
λικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των μελών του ΚΕΒΕ και 
των αντίστοιχων Επιμελητηρίων.

Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας
Πολύ σημαντική κρίνεται η συμβολή του ΚΕΒΕ και των ∆ιμερών 
Συνδέσμων στην προώθηση και υπογραφή Συμφωνιών Αποφυ-
γής ∆ιπλής Φορολογίας με διάφορες χώρες.

Κατά την περίοδο 2012-2013 ανανεώθηκαν ή υπογράφηκαν νέες 
συμφωνίες αποφυγής διπλής Φορολογίας με:

Αυστρία με ισχύ από 11/01/2013
Ουκρανία με ισχύ από 01/01/2014
Πολωνία με ισχύ από 11/01/2013
Εσθονία με ισχύ από 01/01/2014
Φινλανδία με ισχύ από 01/01/2014
Ισπανία με ισχύ από 01/01/2014
Πορτογαλία με ισχύ από 01/01/2014

Στο ίδιο πνεύμα, το Αμερικανικό Επιμελητήριο στην Κύπρο 
(AmCham Cyprus) που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ, 
εργάζεται σκληρά και μεθοδικά για την ανανέωση της συμφωνίας 
για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ.  Οι δι-
απραγματεύσεις αναμένονται να ξεκινήσουν σύντομα.

Βραβείο εξαγωγών
Για τριάντα ένα χρόνια τώρα, το ΚΕΒΕ μαζί με το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οργανώνει το Βρα-
βείο Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών.  Μετά από ενδελεχή 
μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση όλων των αιτήσεων η Επιτροπή 
Επιλογής απένειμε  για το 2011 τα ακόλουθα βραβεία: 

Α.Βραβεία για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
UTX LTD
MEDOCHEMIE LTD
LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD

B.Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών 
BAKER TILLY KLITOU & PARTNERS LTD 

Γ.Βραβείο για τις Υπηρεσίες  
FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD
HYPERION SYSTEMS ENGINEERING PUBLIC LTD 

Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού
Η συμβολή του ΚΕΒΕ από κοινού με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη διοργάνωση και προ-
ώθηση μεγάλου αριθμού εκθέσεων στο εξωτερικό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική.

Η συμμετοχή της Κύπρου στις ∆ιεθνείς αυτές εκθέσεις δίδει την 
ευκαιρία για προώθηση βιομηχανικών προϊόντων όπως είναι τα 
τρόφιμα, τα ποτά, τα γεωργικά προϊόντα, τα υλικά οικοδομής, τα 
είδη ένδυσης καθώς επίσης τον τομέα της κτηματαγοράς και της 
εκπαίδευσης.

∆ιεθνής Έκθεση Κύπρου
Η στενή συνεργασία του ΚΕΒΕ με την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων 
συνεχίζεται και η συμβολή του ΚΕΒΕ στη διοργάνωση της ∆ιε-
θνούς Έκθεσης Κύπρου είναι σημαντική. 

Επίσης το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά για την οργάνωση της Αγροτι-
κής Έκθεσης με την επωνυμία  AGROEXPO.

Θέματα εμπορίου
Η Μόνιμη Επιτροπή Εμπορίου του ΚΕΒΕ, της οποίας προεδρεύ-
ει ο Αντιπρόεδρος Εμπορίου του ΚΕΒΕ και εκπροσωπούνται όλα 
τα Τοπικά Επιμελητήρια, δραστηριοποιήθηκε με τη σύγκληση τα-
κτικών και διευρυμένων συνεδριάσεων με εκπροσώπους των Συν-
δέσμων Ευρείας Κατανάλωσης, ∆ιανομέων Αλκοολούχων Ποτών 
Κύπρου και Υπεραγορών Κύπρου για να ασχοληθεί με τα πολλά 
και σοβαρά προβλήματα του τομέα ως αποτέλεσμα της παρατετα-
μένης οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων.

Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθηκαν και προωθήθηκαν προς 
το ∆.Σ. του ΚΕΒΕ για λήψη αποφάσεων είναι τα ακόλουθα:

Άμεση επέκταση και εφαρμογή του τουριστικού ωραρίου στις 
τουριστικές περιοχές τις Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου
Επέκταση τουριστικών ζωνών ώστε ολόκληρη η Κύπρος να θεω-
ρείται ως τουριστική περιοχή
Την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπο-
ρικές συναλλαγές
Φορολογικά κίνητρα τα οποία η Κυβέρνηση μπορεί να υιοθετή-
σει για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

 Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σαν αποτέλε-
σμα των αποφάσεων του Eurogroup και λόγο της απαίτησης 
των εργοστασίων και άλλων προμηθευτών του εξωτερικού για 
προπληρωμή των παραγγελιών

 Την εξέταση του ενδεχόμενου οι εταιρείες να εξασφαλίσουν 
ασφάλιση των πιστώσεων.

 Την καταβολή ΦΠΑ από χοντρέμπορους μετά τη διάθεση των 
προϊόντων

 Την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στη σχέση μεταξύ Χονδρε-
μπόρων και Υπεραγορών με συναντήσεις, όπου το ΚΕΒΕ ανέλα-
βε συντονιστικό ρόλο

 Την προώθηση της άμεσης δημιουργίας ∆ικαστηρίου εμπορι-
κών διαφορών όπως και Νομοθεσίας για διαμεσολάβηση επί-
λυσης διαφορών.

 Τρόποι Μείωσης Λειτουργικών εξόδων (ρεύμα, νερό, φόροι, 
μείωση επιτοκίων)

 ∆ιαμόρφωση όρων εμπορίου στα πρότυπα άλλων χωρών 
Περαιτέρω ενέργειες έγιναν επίσης για την αντιμετώπιση φαινομέ-
νων παρανομίας στο εισαγωγικό εμπόριο όπως οι περιπτώσεις:

Φύλαξης εμπορευμάτων σε αποθήκες και γενικότερα σε χώ-
ρους που δεν πληρούν τα πρότυπα του Υγειονομείου 
Επιχειρήσεων που δεν είναι μέλη στη Green Dot ή άλλα συλλο-
γικά συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων
Μη τήρησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων Σήμανσης (lot numbers, 
original labels, σημάνσεις στα ελληνικά)
Κυκλοφορίας παράνομων ή ακατάλληλων προϊόντων στην αγο-
ρά για κατανάλωση.
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Τα Εργασιακά θέματα απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έτυχαν ιδιαίτε-
ρης προσοχής ιδιαίτερα σήμερα που η Κυπριακή Οικονομία και 
Κοινωνία διέρχεται μια περίοδο πρωτόγνωρης οικονομικής κρί-
σης η οποία έχει ως αποτέλεσμα αφενός αρκετές επιχειρήσεις να 
αδυνατούν πλέον να λειτουργήσουν και να αναγκαστούν να ανα-
στείλουν τις εργασίες τους και αφετέρου η ανεργία να αυξάνεται 
συνεχώς φθάνοντας το Ιούνιο του 2013 στο 17.3% του οικονομι-
κά ενεργού πληθυσμού παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 που ήταν 11.7%.

Το ΚΕΒΕ εκφράζοντας επανειλημμένα τις μεγάλες του ανησυχί-
ες από την αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε συνδυασμό με την 
συνεχιζόμενη δραστική μείωση του κύκλου εργασιών των επιχει-
ρήσεων έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις ανάμεσα στις 
οποίες υπάρχουν και εισηγήσεις για κίνητρα που ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας όπως την παροχή κι-
νήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα μεταξύ 
των νέων, παροχή βοήθειας σε ανέργους και σε νέους που ξεκι-
νούν την δική τους επιχείρηση, ενίσχυση της Νεανικής και Γυναι-
κείας Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα το ΚΕΒΕ ζήτησε από την 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως το ύψος 
του κατώτατου μισθού μειωθεί κατά 20% ως μέτρο τόνωσης της 
απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το ΚΕΒΕ στη μείωση του εργατικού κό-
στους και συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις τόσο σε 
κλαδικό (Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Βιομηχανία Κατασκευής 
Τούβλων, Βιομηχανία Κατασκευής Ετοίμου Σκυροδέματος, Βιο-
μηχανία Ανακύκλωσης) όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ως 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων υιοθετήθηκαν μέτρα όπως 
η μη καταβολή της Α.Τ.Α., μείωση μισθών, παροχή άδειας άνευ 

απολαβών, μείωση των εισφορών του εργοδότη στα Ταμεία Προ-
νοίας, μείωση επιδομάτων, και μείωση των εβδομαδιαίων ωρών 
απασχόλησης. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην 
συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην αποφυγή πε-
ρισσότερων απολύσεων λόγω πλεονασμού.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την έγκριση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για να εφαρμόζο-
νται οι αποσπάσεις και η εναλλαξιμότητα των δημοσίων υπαλλή-
λων χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση τους, ως ένα βήμα προς 
την σωστή κατεύθυνση.

Η ρύθμιση αυτή, που αποτελεί πάγια θέση και μόνιμο αίτημα του 
ΚΕΒΕ, θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκη-
σης και θα επιτρέψει την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες οι οποίες 
αντιμετωπίζουν ελλιπή στελέχωση από άλλες  υπερστελεχωμένες 
υπηρεσίες, χωρίς τη πρόσληψη νέου προσωπικού.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ επεσήμανε για μια ακόμα φορά ότι η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα για αύξηση της παραγωγι-
κότητας στη δημόσια υπηρεσία, τη εξισορρόπηση των απολαβών 
των δημόσιων υπαλλήλων με αυτών του ιδιωτικού τομέα, την εισα-
γωγή νέου συστήματος αξιολόγησης, την περαιτέρω αύξηση της 
συνεισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο σχέδιο συνταξιοδό-
τησης και τη παγοποίηση των προσλήψεων.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
του κλάδου των οικοδομών κήρυξαν επ΄ αόριστον απεργία με 
αφορμή την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης του κλάδου 
και την εμμονή στο αίτημα τους για εισαγωγή της κάρτας εργα-
σίας στον κλάδο. Το ΚΕΒΕ καταδίκασε την ενέργεια αυτή και ζή-

Εργασιακά θέματα

Στιγμιότυπο από τους  
παρευρεθέντες στην κοινή 
εκδήλωση ΚΕΒΕ – ΟΕΒ 
για την οικονομία
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τησε όπως τερματιστεί αμέσως η απεργία καθότι αυτή επηρεάζει 
και άλλους κλάδους της οικονομίας επιφέροντας ζημιές αρκε-
τών εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα σε μια περίοδο βαθειάς οικο-
νομικής κρίσης.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ κάλεσε τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις να 
αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνες τους στην επίλυση της δια-
φοράς για να μη οδηγηθεί η χώρα στην καταστροφή. Τελικά μετά 
από παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και αφού προηγουμένως η απεργία διάρκεσε αρκετές μέ-
ρες προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην οικονομία η διαφορά 
επιλύθηκε με την σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης χωρίς να 
περιλαμβάνεται σ’ αυτή και η έκδοση κάρτας εργασίας.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ έδωσε ιδιαίτερη σημα-
σία στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας καθότι αυτά συμβάλουν 
αποφασιστικά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων στους χώ-
ρους εργασίας με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα 
των επιχειρήσεων.

Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά τόσο στο Πα-
γκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας όσο και στις εξειδι-
κευμένες Επιτροπές και συνέβαλε εποικοδομητικά στην υιοθέτη-
ση πολιτικής για ασφαλείς χώρους εργασίας.

Επίσης το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε αρκετές συναντήσεις με το 
Υπουργείο Εργασίας τις Επαγγελματικές Οργανώσεις καθώς επί-
σης και με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες εξετάστηκαν 
αρκετά θέματα εργασιακού περιεχομένου.

Επιπρόσθετα το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εργασι-
ακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις τριμερείς 
Επιτροπές και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εργα-
σιακά θέματα ως εκπρόσωπος του εργοδοτικού κόσμου της Κύ-
πρου.

Θέσεις του ΚΕΒΕ για την αντιμετώπιση του εργατικού 
κόστους των επιχειρήσεων για το 2013
Το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις 
που έχει επιφέρει η βαθειά οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις οι 
οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αποφά-
σισε όπως εισηγηθεί στα μέλη του όπως το μισθολογικό κόστος 
συμπεριλαμβανομένης και της ΑΤΑ  να μην αυξηθεί για το 2013. 
Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να δοθεί η δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να προβούν σε αυστηρό προγραμματισμό με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των σοβαρών κινδύνων για το μέλλον 
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτουμένων τους.
Παράλληλα οι επιχειρήσεις ή κλάδοι της οικονομίας που αντι-
μετωπίζουν αυξημένα οικονομικά προβλήματα θα μπορούν να 
καλέσουν τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις ή και το προσωπι-
κό τους σε συνάντηση για να συμφωνήσουν εκείνα τα μέτρα τα 
οποία θα προστατεύσουν τόσο την βιωσιμότητα τους όσο και τις 
θέσεις εργασίας.

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η κρισιμότητα των καιρών και η κατάσταση 

της οικονομίας για το 2013 δεν θα είναι η ίδια με αυτή που επι-
κρατούσε στο παρελθόν όπου δικαιολογείτο η παραχώρηση αυ-
ξήσεων στους μισθούς και ωφελήματα και ότι προκειμένου να δι-
ασωθούν οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση να διαφυλαχθούν οι 
υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή προ-
σαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για την λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων.

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Εργατικό Συμ-
βουλευτικό Σώμα στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
ενεργά ήταν τα ακόλουθα:

Συμφωνία – Πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών 
που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό 
τομέα και ευρύτερα στο τομέα παροχής φροντίδας υγείας.
Τροποποίηση της Νομοθεσίας για σκοπούς κάλυψης ελλείμμα-
τος του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας.
Νομοσχέδιο που προνοεί για την εφαρμογή του Κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφο-
ρά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερι-
κό της Ένωσης.
Κώδικας Πρακτικής για τις Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου.
Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νέων Εισερχομένων στην 
Απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Αναθεώρηση του ∆ιατάγματος για τους Κατώτατους μισθούς.  
Ανάγκη Εφαρμογής Έκτακτου Σχεδίου ∆ράσης για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης.
Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των προτύπων που υιοθετούνται 
από την ∆ιεθνή Σύνοδο Εργασίας.
Έκδοση Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των 
εργαζομένων και ενημέρωση για την αντιμετώπιση από το ΤΕΕ 
του Θερμικού φορτίου το καλοκαίρι του 2012.
Νόμος για ρύθμιση της Επέκτασης Κλαδικών Συλλογικών Συμ-
βάσεων.  
Σύμβαση και Σύσταση για τις Οικιακές Βοηθούς, της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας.
Νομοσχέδιο για Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης
Νομοσχέδιο για ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας
Νομοσχέδιο που τροποποιεί το Νόμο Περί Προστασίας των Μι-
σθών
Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής
Κώδικας Πρακτικής για την εκτέλεση «Εργασιών σε Ύψος»
Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «ΟΙ Περί Εργασιών προδια-
γραφών Ασφάλειας και Υγείας» (Λειτουργία Συντήρηση και 
έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί.

Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης 
η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση της αγοράς εργασίας, 
την ενημέρωση για το ενδεχόμενο εισαγωγής ρυθμίσεων για Πε-
ριορισμό των αδειών απασχόλησης Αλλοδαπών από Τρίτες Χώ-
ρες, την παράνομη / αδήλωτη εργασία, τα Σχέδια και Νέα Μέτρα 
Στήριξης της Απασχόλησης.
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Το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει τις εισηγήσεις του για όλα τα θέματα που 
συζητήθηκαν.

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του οποίου το ΚΕΒΕ είναι 
μέλος κατά την υπό εξέταση περίοδο ασχολήθηκε με σωρεία ση-
μαντικών θεμάτων όπως:

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Συνταξιοδοτικά 
Σχέδια.
Κατάργηση βοηθήματος γάμου
Μείωση του ύψους βοηθήματος κηδείας κατά  30%
Μείωση του επιδόματος μητρότητας από 75% σε 72%
Αναλογιστική μείωση του ύψους της σύνταξης σε περίπτωση 
που αυτή αρχίζει να καταβάλλεται πριν το 65ον έτος.
Παγοποίηση των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων για την περίοδο 2013 – 2016 καθώς και της Κοινωνικής 
Σύνταξης.
Κατάργηση της αύξησης των Συντάξεων του Ταμείου Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων για εξαρτώμενο σύζυγο σε περίπτωση που 
αυτή ασκεί ασφαλιστέα απασχόληση ξεκινώντας από την 
1/1/2013.
Σταδιακή αύξηση κατά ένα έτος κάθε χρόνο των ελάχιστων 
ετών πληρωμένων εισφορών στο Τ.Κ.Α., από τα 10 χρόνια στα 
15 χρόνια, για θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη γήρα-
τος.
Αναπροσαρμογή της συντάξιμης ηλικίας κάθε 5 χρόνια συνδέ-
οντας τη με το προσδόκιμο ζωής ξεκινώντας από το 2018.
Αύξηση του ύψους εισφοράς στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων από τους μισθωτούς και εργοδότες κατά 1% δηλα-
δή 0.5% από τους μισθωτούς και 0.5% από τους εργοδότες 
και 1% σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζομένων ξεκινώντας 
από1/1/2014.
∆ιεξαγωγή αναλογιστικής μελέτης για το Σχέδιο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με σκοπό να παρέχει πρόσθετες μεταρρυθμίσεις 
που να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
Εθνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος.

Συμβούλια Ταμείων Πλεονάζοντος Προσωπικού και 
προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων 
σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του  Ταμείου Πλεονάζο-
ντος Προσωπικού και για την προστασία του ∆ικαιώματος των Ερ-
γοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του εργοδότη τα 
οποία ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα όπως:

Η οικονομική κατάσταση και οι λογαριασμοί των δυο ταμείων 
κατά την υπό εξέταση περίοδο
Τροποποίηση στη Νομοθεσία που ρυθμίζει την Προστασία των 
Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του  Εργοδό-
τη.

Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για πληρωμή από 
το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανήλθε για το 2012 στις 
9860 σε σύγκριση με 7419 το 2011.

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέμα-
τα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συμμετείχε ενεργά στις 
εργασίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας το 
οποίο ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων όπως:

Εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργοδο-
τουμένων (∆υνατότητα Εφαρμογής των Κανονισμών μέσα στα 
πλαίσια οικονομικής κρίσης, ανάληψη κόστους από την εφαρμο-
γή των κανονισμών)
Τρόποι γνωστοποίησης και αποζημίωσης των επαγγελματικών 
ασθενειών.
Αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποτελέσματα Εκστρατείας Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών 
Εργασίας για Ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.
Σχέδιο κατάρτισης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλί-
μακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες κανονισμοί.
Αποτελέσματα δραστηριότητας για το 2012 (ατυχήματα, επιθε-
ωρήσεις, δικαστικές υποθέσεις)
Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής κώδικα θερμικού Φορτί-
ου.
Εκστρατείες Επιθεώρησης για το 2013
Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
Στρατηγική της Κύπρου πάνω στην Ασφάλεια και Υγεία στην Ερ-
γασία για τη Περίοδο 2007 – 2012 και Σχέδιο Παροχής υλο-
ποίησης της.

Παράνομη και αδήλωτη εργασία
Το ΚΕΒΕ είναι εναντίον της παράνομης και αδήλωτης εργασίας 
και κατ΄επέκταση οποιασδήποτε πρακτικής που ανατρέπει την 
σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Το ΚΕΒΕ υποστήριξε 
ότι η περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και 
συστηματικής εποπτείας είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν 
οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για Κύπριους ανέργους.

Προς το σκοπό αυτό τροποποιήθηκε η νομοθεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σύμφωνα με την οποία κάθε εργοδότης έχει υπο-
χρέωση να συμπληρώνει πριν από την έναρξη απασχόλησης 
κάθε μισθωτού τη βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης του με την 
μορφή τριπλότυπου εντύπου.

Ειδικότερα ο μισθωτός οφείλει να παρουσιάσει αντίγραφο της βε-
βαίωσης αυτής σε όποιον επιθεωρητή της Υπηρεσίας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το ζητήσει. Το δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται από 
τον εργοδότη και το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται στο Επαρχι-
ακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι αργότερα από το τέ-
λος του μήνα από την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης του μι-
σθωτού.

Σε περίπτωση που εργοδότης παραμελεί ή αμελεί να εξασφαλίσει 
αυτή τη βεβαίωση πριν από την έναρξη της απασχόλησης του ερ-
γοδοτούμενου του ή παραλείψει να γνωστοποιήσει στο Επαρχια-
κό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων την Βεβαίωση εντός της κα-
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του Επιμελητηρίου Σαουδικής 
Αραβίας στο ΚΕΒΕ

θορισμένης προθεσμίας ή παραλείψει να αποδείξει ότι εξέδωσε 
και παρέδωσε πριν την έναρξη απασχόλησης την βεβαίωση αυτή 
ή αρνηθεί να παρουσιάσει αντίγραφο σε επιθεωρητή, διαπράττει 
αδίκημα και υπόκειται σε εξώδική ρύθμιση.  Η υποβολή ψευδούς 
δήλωσης ή παραστάσεων συνεπάγεται  την άσκηση ποινικής δί-
ωξης.

Νομική ρύθμιση και επέκταση 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατάθεσε 
προσχέδιο Νομοσχεδίου για νομική ρύθμιση και Επέκταση των 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων η οποία προέβλεπε όπως:
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το δι-
καίωμα να αποφασίσει την έκδοση ∆ιατάγματος Επέκτασης το 
οποίο θα πρέπει να διευκρινίζει με σαφήνια όλες τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της επέκτασης, αν για παράδειγμα επεκτείνονται 
οι πρόνοιες ολόκληρης της κλαδικής σύμβασης ή μόνο συγκε-
κριμένα άρθρα της.

Η δυνατότητα επέκτασης κλαδικής συλλογικής σύμβασης μπο-
ρεί να ζητηθεί από συντεχνία ή εργοδοτική οργάνωση ή μπορεί 
να εξεταστεί αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων όταν αυτό κρίνει ότι εξυπηρετείται το δη-
μόσιο συμφέρον.

Σε όλες τις περιπτώσεις το θέμα εξετάζεται από Τριμερή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή η οποία θα μελετά την ύπαρξη ή όχι των 
καθορισμένων κριτηρίων για την δυνατότητα επέκτασης.

Η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε σχέση με την 
εφαρμογή ∆ιατάγματος Επέκτασης συνεχίζει και είναι η διαδι-
κασία που προβλέπεται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. 
Πιθανή άρνηση του εργοδότη να εφαρμόσει το ∆ιάταγμα μπο-
ρεί τελικά να οδηγήσει στην παραπομπή της διαφοράς σε Επι-
θεωρητή διοριζόμενο από τον νόμο ή ακόμα και στην δικαιο-
σύνη.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του και προειδοποίησε 

ότι είναι κάθετα εναντίον σε κάθε σκέψη για νομοθετική ρύθμι-
ση που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και την επιτυχημένη 
τριμερή συνεργασία που στηρίζεται στις ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι τυχόν εφαρ-
μογή τους θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία του 
τόπου.

Παρά την διαφωνία του ΚΕΒΕ το προηγούμενο Υπουργικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε να καταθέσει το Νομοσχέδιο στη Βουλή χω-
ρίς προηγουμένως να εξαντληθεί ο κοινωνικός διάλογος υιοθε-
τώντας στην ουσία το αίτημα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Μετά από την έντονη αντίδραση του ΚΕΒΕ το Νομοσχέδιο απο-
σύρθηκε τελικά από τη νέα Κυβέρνηση.

Εφαρμογή μνημονίου συναντίληψης 
για την Α.Τ.Α. στον ιδιωτικό τομέα
Μέσα στα πλαίσια της έναρξης κοινωνικού διαλόγου σχετικά με 
την εφαρμογή μνημονίου συναντίληψης για την Α.Τ.Α στον Ιδι-
ωτικό Τομέα, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων είχε καλέσει συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο να 
βρεθεί εκείνη η συναινετική λύση η οποία θα ικανοποιούσε του-
λάχιστον τα κύρια σημεία της Συμφωνίας για την Α.Τ.Α. που πε-
ριλαμβάνονται στο Μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ της Κυπρια-
κής ∆ημοκρατίας και της Τρόικας.

Το ΚΕΒΕ κατέθεσε τις πιο κάτω θέσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό του Συμβούλιο:
Οι οποιεσδήποτε τυχόν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές παγο-
ποιούνται για όση περίοδο θα διαρκέσει το Μνημόνιο.
Μετά τη λήξη της περιόδου παγοποίησης η αναπροσαρμογή 
των μισθών θα γίνεται μια φορά το χρόνο.
Μετά τη λήξη της παγοποίησης η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή 
θα πρέπει να αποφασίζεται σε συνδυασμό με την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντα-
γωνιστικότητα στη βάση κριτηρίων που θα αποφασιστούν μέ-
χρι τις 31/12/2012.
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4.Στην περίπτωση που δεν σημειωθεί θετική ανάπτυξη της οικονο-
μίας κατά το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής, η ΑΤΑ 
δεν θα παραχωρείται.

Λόγω διαφωνίας μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων η συζήτηση για 
εξεύρεση λύσης θα συνεχιστεί με στόχο να υπάρξει συγκεκριμέ-
νη λύση πριν το τέλος του 2013.

Λειτουργία καταστημάτων
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τους περιορι-
σμούς στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει πλήξει σο-
βαρά την εύρυθμη  λειτουργία του Λιανικού Εμπορίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ∆είκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών του 
Λιανικού Εμπορίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 
μειώθηκε κατά 13.6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2012.
Το ΚΕΒΕ κατά την υπό αναφορά περίοδο κατάθεσε πρόταση στη 
Κυβέρνηση με την οποία ζητούσε όπως οι ώρες λειτουργίας των 
καταστημάτων επεκταθούν για όλες τις μέρες της εβδομάδας. 
Παράλληλα το ΚΕΒΕ σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Ερ-
γασίας τον Ιούλιο του 2013 υποστήριξε ότι επιβάλλετο άμεσα η 
έκδοση του ∆ιατάγματος από την Υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων με το οποίο να επεκτείνει την γεωγραφική κά-
λυψη των Τουριστικών Περιοχών έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρη 
την Κύπρο με στόχο να εξυπηρετείται ο τουρισμός και να δοθεί 
τόνωση στο Λιανικό Εμπόριο.

Στην επιχειρηματολογία του το ΚΕΒΕ τόνισε μεταξύ άλλων ότι με 
την πιο πάνω ρύθμιση θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και θα 
μειωθεί η ανεργία καθότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργα-
σίας.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών του ΚΕΒΕ, η Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε διάταγμα σύμ-
φωνα με το οποίο ολόκληρη η Κύπρος καθίσταται τουριστική, 
απόφαση με την οποία το ΚΕΒΕ συμφωνεί απόλυτα.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ χαιρέτησε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ι-
καστηρίου με την οποία καταργούνται τα ρυθμισμένα ξεπουλήμα-
τα καθότι η υφιστάμενη νομοθεσία ρύθμισης των ξεπουλημάτων 
προσκρούει σε κοινοτικές οδηγίες.

Ξένο εργατικό δυναμικό
Κατά την υπό αναφορά περίοδο το Υπουργείο Εργασίας ακολού-
θησε μια αυστηρή περιοριστική πολιτική σε ότι αφορά την απα-
σχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες μειώνοντας τις άδειες 
εργασίας αλλοδαπών.
Το ΚΕΒΕ με συνεχείς παραστάσεις και επαφές με το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προειδοποιήσει ότι 
η ακολουθούμενη πολιτική είναι λανθασμένη καθότι οι επιχειρή-
σεις απασχολούν αλλοδαπούς αφού προηγουμένως εξάντλη-
σαν όλες τις διαδικασίες για εξεύρεση κυπρίων ή κοινοτικών.  Το 
ΚΕΒΕ τόνισε ότι κατά την εφαρμογή των διαδικασιών αποστολής 
υποψηφίων ανέργων στους εργοδότες πρέπει να εξετάζεται προ-
ηγουμένως η καταλληλότητα τους να ανταποκριθούν στις συγκε-
κριμένες ειδικότητες που υπάρχει ανάγκη, καθότι παρατηρείται 

το φαινόμενο να αποστέλλονται άνεργοι σε ειδικότητες που είναι 
ακατάλληλοι και απρόθυμοι για εργασία. Το ΚΕΒΕ προειδοποίη-
σε ότι αν η κυβέρνηση συνεχίσει την ίδια πολιτική τότε θα πλήξει 
περισσότερο τις επιχειρήσεις οι οποίες τους έχουν ανάγκη.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ συνεχίζει να βοηθά τα 
μέλη του στην προώθηση των αιτημάτων τους για εξασφάλιση 
αδειών εισαγωγής εργατών από τρίτες χώρες, εκεί όπου αποδε-
δειγμένα δεν μπορούν να εξευρεθούν άλλες λύσεις.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Την εισαγωγή του θεσμού των ευέλικτων μορφών απασχόλησης 
συνέχισε να προωθεί το ΚΕΒΕ κατά την υπό αναφορά περίοδο. 
Το ΚΕΒΕ τόνισε ότι ενόψει της οικονομικής κρίσης οι ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης δίνουν την απαραίτητη ευελιξία στις επι-
χειρήσεις και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων μέσω οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. Τέτοιες μορφές 
απασχόλησης, είναι το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η μερική απα-
σχόληση, η προσωρινή απασχόληση, η υπεργολαβία, η τηλεργα-
σία και η εργασία με το κομμάτι.

Οι σύγχρονες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης αναπτύσσο-
νται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι συμβάλουν θετικά 
τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στην απόκτηση 
συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ διατύπωσε προς όλους τους φορείς ότι η εφαρμογή την 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης πέραν του γεγονότος ότι θα ελ-
κύσουν το αδρανές εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας θα 
επιφέρουν μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνω-
σε τον Απρίλιο του 2013 την έναρξη σχεδίου επιδότησης της 
απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις γεγονός που χαιρέτησε το 
ΚΕΒΕ καθότι η υιοθέτηση του ήταν πάγιο αίτημα και θέση  του Επι-
μελητηρίου.

Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
Ο νέος νόμος ο οποίος εναρμονίζεται με αντίστοιχη οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκε στις 28 ∆εκεμβρίου του 2012 
και προνοεί την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των 
Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου καταργούνται οι περί 
Ταμείων Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 2005 καθώς και οι 
Περί Ίδρυσης των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμεί-
ων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2006 
και 2007. Με το νέο νόμο γίνονται σημαντικές αλλαγές στο τρό-
πο λειτουργίας και εποπτείας των Ταμείων Προνοίας. Παράλλη-
λα με την ψήφιση του νόμου έχει συσταθεί και το Συμβούλιο Τα-
μείων Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών Παροχών, μέλος του 
οποίου είναι και το ΚΕΒΕ.

Το ΚΕΒΕ ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε για να 
συζητήσει το θέμα πέραν των εισηγήσεων που υπέβαλε για τρο-
ποποίηση του νόμου, εξέφρασε επανειλημμένα την άποψη ότι θα 
πρέπει να εξευρεθεί η κατάλληλη ρύθμιση ώστε να συμμετέχουν 
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και οι ασφαλιστικές εταιρείες σ΄αυτό το τομέα.  Ως αποτέλεσμα 
των ενεργειών του ΚΕΒΕ το θέμα της συμμετοχής των ασφαλιστι-
κών εταιρειών έχει διευθετηθεί και αναμένεται η υποβολή της τρο-
ποποίησης του Νόμου στη Βουλή για ψήφιση του.

Σεμινάρια του ΚΕΒΕ για εργασιακά θέματα
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σειρά σεμιναρίων με 
σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και υποβοήθηση των κυπριακών 
επιχειρήσεων σε θέματα της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκρι-
μένα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, τα τοπικά Επιμελητήρια και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πληροφόρησης, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε σε-
μινάρια, τα οποία παρακολούθησαν ιδιοκτήτες, διευθυντές και 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση 
των συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά θέματα όπως:

Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση
Περί Ίσης Αμοιβής για Ίδια ή Ίσης αξίας Εργασία
Περί Προστασίας της Μητρότητας
Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανώτερης Βίας
Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο Εργασίας
Ενημέρωση Εργοδοτουμένων για τους Όρους που διέπουν την 
σχέση εργασίας τους
Νόμοι περί Μερικής Απασχόλησης και Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου
Προσωπικά δεδομένα στις Εργασιακές σχέσεις

Υπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Το προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό του Τμήματος Εργασι-
ακών Σχέσεων πέραν από την εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ και των 
μελών του σε όλα τα τριμερή Σώματα και επιτροπές (Τριμερείς 
και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) όπου συζητούνται θέματα εργα-
σιακού περιεχομένου προσέφερε μεταξύ άλλων σε πάρα πολλά 
μέλη τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων καθώς επίσης 
και βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με τις Συνδικαλιστικές Ορ-
γανώσεις.
Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων προ-
σωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους χώρους εργα-
σίας.
Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον Τερματισμό Απα-
σχόλησης, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Ασφάλεια και Υγεία 
και το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το φάσμα της 
εργατικής νομοθεσίας.
Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα.
Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη διεκδίκηση και εξασφάλι-
ση αδειών εισαγωγής ξένων εργατών.

Από τις επαφές του ΚΕΒΕ 
στη Σερβία για προώθηση 
της Κύπρου ως επιχειρηματικό 
κέντρο
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Επιμορφωτική δραστηριότητα

Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το 
2012 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιχειρηματικού εν-
διαφέροντος. ∆ιοργανώθηκαν 42 προγράμματα σ’ όλες τις πό-
λεις της Κύπρου. Στενός συνεργάτης του Επιμελητηρίου στη διορ-
γάνωση των προγραμμάτων είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναμικού Κύπρου, τα Τοπικά Επιμελητήρια και άλλοι φορείς, 
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το 2012 συνεχίσθηκε  η συμφωνία 
του ΚΕΒΕ με το Κυπριακό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Υπη-
ρεσιών για την από κοινού διοργάνωση συγκεκριμένων σεμινα-
ρίων.  

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
«Έκδοση, ∆ιαπραγμάτευση και ∆ιακανονισμός Πληρωμών Ενέγ-
γυων Πιστώσεων – Μια Πρακτική Προσέγγιση-» (Λευκωσία)

«Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, Επείγοντα Περιστατικά» (Λευ-
κωσία 2 φορές, Λεμεσός, Ελ. Περ. Αμμοχώστου)

«Αυξάνοντας τις Πω-Λύσεις Εν Μέσω Οικονομικής Κρίσης» 
(Λευκωσία 2 φορές)

«Ηγεσία και Ηγέτες: Κάνοντας τη ∆ιαφορά στη ∆ιαχείριση του 
Ανθρώπινου ∆υναμικού» (Λευκωσία)
Οι Κυριότερες Πτυχές της Κυπριακής Εργατικής Νομοθεσίας 
και η Εφαρμογή τους από τις Επιχειρήσεις» (Λευκωσία 3 φο-
ρές, Λεμεσός 2 φορές)

«Συναισθηματικό Μάρκετινγκ: Η Έξοδος από την Κρίση» (Λευ-
κωσία)

«Τεχνικές για Επαγγελματική Αρίστευση του Γραμματειακού 
Προσωπικού» (Λευκωσία 2 φορές)

«Εγγυητικές Επιστολές και η Εφαρμογή των ∆ιεθνών Κανόνων» 
(Λευκωσία, Λεμεσός)

«∆ιαχείριση Συναισθημάτων για Ηγετικά Στελέχη» (Λευκωσία)

«Ασφάλεια και Υγεία σε Αποθήκες» (Λευκωσία)
«Λογιστική για ∆ιευθυντές» (Λευκωσία)
«Επαγγελματισμός και Παραγωγικότητα στις Πωλήσεις» (Λευ-
κωσία)

«Αποτελεσματική Επικοινωνία» (Λευκωσία)
«Βασικά Τραπεζικά Κριτήρια ∆ανεισμού και Εξειδικευμένες 
Μορφές Χρηματοδότησης» (Λευκωσία, Πάφος)

«∆ιαχείριση Στρατηγικών Πελατών» (Λευκωσία)
«How You Can Beat the Recession by Co-operating with Others» 
(Λευκωσία)

«Managing Employee Engagement» (Λευκωσία)
«Advanced Online Marketing for the health and Pharmaceutical 
Sectors in Cyprus» (Λευκωσία)

«Identifying and Implementing A Customer Strategy As A Driver 
of Business Excellence» (Λευκωσία)

«∆ιεθνές Εμπόριο: ∆ιαδικασία, Κανονισμοί και Νομοθεσίες» 
(Λευκωσία)

«Ηγετικό Στυλ και Οργανωτική Αλλαγή» (Λευκωσία)
«Προϋπολογισμός και ∆ιαδικασία Ελέγχου Προϋπολογισμού» 
(Λευκωσία)

«∆είχνω την Αξία μου ως Ιδιαιτέρα Γραμματέας» (Λευκωσία, 
Λάρνακα)

«Merchandising: Ο Σιωπηλός Πωλητής» (Λευκωσία)
«∆ιαχείριση Ενέργειας και Ευκαιρίες Εξοικονόμησης Ενέργει-
ας» (Λευκωσία)

«Εφαρμογή των Κανόνων του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου στο Σημερινό Ασταθές Επιχειρηματικό Περιβάλλον» (Λευ-
κωσία 2 φορές, Λεμεσός)

«Growing The Family Business» (Λάρνακα)
«Aligning the Employee Strategy With A Customer Strategy for 
Better Performance and Results» (Λευκωσία) 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη 
του ΚΕΒΕ στη Σερβία
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Επαγγελματικές εξετάσεις

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνερ-
γασία με την ICT-Europe (Φορέας Πιστοποίησης Πληροφορικής) 
συνέχισαν και μέσα στο 2012 την συνεργασία τους στα θέματα 
πιστοποίησης προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση 
των εξετάσεων πληροφορικής που διοργανώνονται από την ICT-
Europe στην Κύπρο. Τα πιστοποιητικά επιτυχίας που εκδίδονται 
στους επιτυχόντες των πιο πάνω εξετάσεων φέρουν την σφραγίδα 
τόσο της ICT-Europe όσο και του ΚΕΒΕ.

Οι νέες εξετάσεις που πραγματοποιούνται online με τους υποψή-
φιους να γνωρίζουν τα αποτελέσματα τους ακριβώς μετά τη λήξη 
των εξετάσεων, διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο όσο και την 
εγκυρότητα τους.

Η ICT-Europe / ΚΕΒΕ είναι φορέας Πιστοποίησης Πληροφορι-
κής στην Κύπρο, που διενεργεί εξετάσεις σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν όλες τις Ευρωπαϊ-
κές Χώρες.

Τα διπλώματα της ICT-Europe τυγχάνουν της αναγνώρισης και της 
έγκρισης του ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

Ελλάδος) και είναι αναγνωρισμένα από όλες τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Τα διπλώματα στοχεύουν να διευκολύνουν τόσο 
τους κατόχους τους στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας σ’ όλη 
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον και τις επιχειρήσεις 
να προσλαμβάνουν και να εργοδοτούν κατάλληλα καταρτισμέ-
να στελέχη.   

Τα επίπεδα εξετάσεων καλύπτουν όλες τις ανάγκες της αγοράς, 
από προγράμματα παιδιών μέχρι και τα πιο εξειδικευμένα θέμα-
τα πληροφορικής και προσφέρονται τόσο στην Ελληνική όσο και 
στην Αγγλική. Οι εξετάσεις υποστηρίζονται από ολοκληρωμένη 
σειρά βιβλίων καθώς και άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων.  

∆εν έχουμε καμμιά αμφιβολία ότι όλες οι επιχειρήσεις / οργανι-
σμοί στην Κύπρο θα συνεχίσουν να αντικρύζουν ευνοϊκά την προ-
σπάθεια αυτή του ΚΕΒΕ και θα ζητούν για σκοπούς προσλήψεων 
προσωπικού τα Πιστοποιητικά της ICT-Europe/ΚΕΒΕ.

Η ICT-Europe/ ΚΕΒΕ συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο στην 
20η Εκπαιδευτική Έκθεση που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Αρχή Κρατικών Εκθέ-
σεων. 

Ακόμα ένα στιγμιότυπο από 
τη συνάντηση του ΚΕΒΕ 
με την αντιπροσωπεία του 
Ευρωκοινοβουλίου κατά την 
επίσκεψη του στην Κύπρο
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Το Γραφείο Τύπου αποτελεί την πύλη και το σύνδεσμο επικοινωνί-
ας του Επιμελητηρίου με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την 
προβολή των θέσεων του ΚΕΒΕ στην κοινή γνώμη στα θέματα επι-
καιρότητας.

Στην υπό επισκόπηση περίοδο το Γραφείο Τύπου συνέχισε τη γε-
νικότερη του δραστηριότητα στους έντονους ρυθμούς που επι-
βάλλουν οι αναφυόμενες ανάγκες και η συναφής εμπλοκή του 
Επιμελητηρίου με την επιχειρηματική επικαιρότητα και τις πολύ 
αρνητικές οικονομικές εξελίξεις για τις επιχειρήσεις.  

Στο χρόνο που πέρασε το Γραφείο Τύπου ασχολήθηκε με την έκ-
δοση ανακοινώσεων για τις δραστηριότητες του ΚΕΒΕ και για τις 
θέσεις του στα διάφορα θέματα της επικαιρότητας ενώ οργανώ-
θηκαν και συνεντεύξεις του Προέδρου και άλλων αξιωματούχων 
του Επιμελητηρίου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τις επι-
πτώσεις της εφαρμογής των μέτρων του μνημονίου. Συνέβαλε επί-
σης σημαντικά στην διοργάνωση αριθμού συνεδρίων, συσκέψε-
ων και άλλων εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.
   
Το Γραφείο Τύπου καλλιεργεί σχέσεις πλήρους ενημέρωσης και 
συνεργασίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι δε καταφα-
νής η στενή σχέση που το Γραφείο και κατ’ επέκταση το ΚΕΒΕ δι-
ατηρεί με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Εμποροβιομηχανική
Στο χρόνο που πέρασε συνεχίστηκε η έκδοση της μηνιαίας εφη-
μερίδας του ΚΕΒΕ «Εμποροβιομηχανική» η οποία βρίσκεται σε 
διαδικασία συνεχούς αναβάθμισης, εμπλουτισμού του περιεχο-
μένου και προσαρμογής σε νέες ανάγκες.

Η «Εμποροβιομηχανική» προβάλλει τις δραστηριότητες και θέ-
σεις του ΚΕΒΕ των Τοπικών Επιμελητηρίων και των Επαγγελματι-
κών Συνδέσμων και αποτελεί όργανο πληροφόρησης του εμπο-
ροβιομηχανικού κόσμου τόσο για τη δράση του ΚΕΒΕ για θέματα 
που τον απασχολούν όσο και για γενικότερα θέματα που αφο-
ρούν  την επιχειρηματική δράση.

Η «Εμποροβιομηχανική» πληροφορεί επίσης τους επιχειρηματίες 
για ευκαιρίες συνεργασιών στις διάφορες χώρες, ταξινομημένες 
κατά εξαγωγείς, εισαγωγείς και υπηρεσίες, κατά χώρα προέλευ-
σης και κατά κατηγορίες προϊόντων.
∆ημοσιεύονται επίσης προσφορές κρατικών και ημικρατικών ορ-
γανισμών όπως και διεθνείς διαγωνισμοί από διάφορες χώρες.

Η «Εμποροβιομηχανική» δεν είναι μόνο πολύτιμο μέσο ενημέρω-
σης αλλά και αρχειακή πηγή γιατί καταγράφει γεγονότα και το-
ποθετήσεις σε θέματα διαχρονικού ενδιαφέροντος. Η εφημερίδα 
ως έντυπο αναφοράς αξιοποιείται όχι μόνο από επιχειρηματίες 
αλλά και από μελετητές θεμάτων της οικονομίας. 

Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ εκδίδεται σε άνω των 10,000 αντίτυπα και 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων των επιχειρηματιών, 
ενώ προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προβολής στις επιχειρήσεις 
που διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Με συνεχή αναδόμηση η «Εμποροβιομηχανική» εμπλουτίζεται 
σε περιεχόμενο, ώστε να καλύπτει οποιεσδήποτε ανάγκες των με-
λών του ΚΕΒΕ.         

Γραφείο Τύπου

Η μηνιαία εφημερίδα του ΚΕΒΕ 
«Εμποροβιομηχανική» με την 
οποία ενημερώνει τα μέλη του 
για τη δράση του
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Η έγκαιρη, έγκυρη και άμεση παροχή επιχειρηματικής πληροφό-
ρησης στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό 
και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εμπλου-
τίζει και ανανεώνει σε συνεχή και συστηματική βάση το σύστημα 
παροχής πληροφοριών του, έχοντας τη δυνατότητα να ενημερώ-
νει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες αλλά και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο της Κύπρου για τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα της οικονομίας γενικότερα αλλά και σε άλλους τομείς του 
ενδιαφέροντος τους.

Η πληροφόρηση που παρέχει το ΚΕΒΕ στα μέλη του περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων  επιχειρηματικές συνεργασίες, τις τελευταίες επιχει-
ρηματικές εξελίξεις σε Κύπρο και εξωτερικό, την προώθηση των 
Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, την υποβο-
ήθηση των επιχειρήσεων του νησιού για την αναβάθμιση και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, όπως επίσης και την πλή-
ρη και ουσιαστική ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 
μια άλλη μορφή πληροφόρησης, για την οποία γίνεται λεπτομε-
ρής αναφορά σε άλλο μέρος της παρούσας έκθεσης.

Τράπεζα πληροροριών ΚΕΒΕ
Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες 
από 8,000 καταχωρήσεις και είναι η μοναδική στο είδος της πηγή 
πληροφόρησης με πλήρη στοιχεία των Κυπριακών επιχειρήσεων. 
Τα στοιχεία αυτά είναι ονόματα, διευθύνσεις, τομείς δραστηριό-
τητας των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα υπάρχουν καταχωρημέ-
να στοιχεία Κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών οργανισμών, 
ξένων επιμελητηρίων και γενικά ιδιωτικών και δημοσίων οργανι-
σμών τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό. Η τράπεζα πλη-
ροφοριών είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ (www.
ccci.org.cy) εξυπηρετώντας πλήρως τα μέλη αλλά και τους χιλιά-
δες χρήστες της τράπεζας πληροφοριών στην Κύπρο και το εξω-

τερικό.

Εμπορική βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ
H Εμπορική Βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ, είναι μια από τις πλέον οργα-
νωμένες ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Κύπρου, με μεγάλο αριθμό 
ξένων εμπορικών καταλόγων οι οποίοι περιέχουν στοιχεία (ονό-
ματα - διευθύνσεις) κατασκευαστών, προμηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών από χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Άπω Ανα-
τολής, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής κ.ά. Οι εκδόσεις αυτές 
αντικαθίστανται σταδιακά από τα ηλεκτρονικά τους αντίστοιχα 
(CD-Roms), και συνεπώς κάποιες από τις συλλογές αυτές έχουν 
τερματιστεί να υφίστανται σε έντυπη μορφή.

∆ιατίθενται επίσης περιοδικά εμπορικού και οικονομικού περιε-
χομένου στα οποία το ΚΕΒΕ είναι συνδρομητής, όπως το Business 
Week, το International Trade Show Dιrectory κ.ά. Επιπλέον, στη 
διάθεση του κοινού είναι και η Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια-
κής ∆ημοκρατίας καθώς και εκδόσεις για την Κυπριακή οικονο-
μία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Το υλικό της Βιβλιοθήκης δε δανείζεται και η χρήση του περιο-
ρίζεται εντός των χώρων του ΚΕΒΕ. Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο 
ισόγειο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. 

Ενημέρωση μελών
Ανάμεσα στους βασικότερους στόχους του ΚΕΒΕ είναι η τακτική 
επικοινωνία με τα μέλη του και η ενημέρωση τους για θέματα που 
άπτονται του ενδιαφέροντος τους. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικότερα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της μηνιαίας εφημερίδας 
του ΚΕΒΕ, της “Εμποροβιομηχανικής”, η οποία αποστέλλεται σε 
όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και σε διάφορους κυβερ-
νητικούς και άλλους οργανισμούς. 

Κατ΄ιδίαν πληροφορίες - Trade Enquiries
Η κατ’ ιδίαν πληροφόρηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων 

Πληροφόρηση

Από  την ενημέρωση του ΚΕΒΕ 
για ευρωπαϊκά θέματα
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επιχειρηματιών στόχο έχει την παροχή αναγκαίων πληροφοριών, 
κυρίως όσον αφορά επιχειρηματικές συνεργασίες. Λόγω της ευε-
λιξίας του συστήματος πληροφόρησης του Επιμελητηρίου, γίνεται 
εφικτή η εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, 
ενδιαφερόντων συνεργασίας για την προώθηση των εμπορικών 
συναλλαγών των Κυπριακών επιχειρήσεων με ξένους.

Kαταλόγοι οργανισμών προώθησης εμπορίου
Στη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ βρίσκονται μεταξύ άλλων, κατάλογοι 
οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την εξεύρε-
ση χρήσιμων διευθύνσεων διαφόρων ξένων επιχειρηματικών φο-
ρέων. Στους συγκεκριμένους καταλόγους περιλαμβάνονται μετα-
ξύ άλλων Επιμελητήρια στο εξωτερικό, ∆ιεθνή Εμπορικά Κέντρα, 
Εμπορικά Κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό, Οργανισμοί Προώ-
θησης Εμπορίου ξένων χωρών, εκθέσεις ανά το παγκόσμιο κλπ.

Ιστοδελίδα ΚΕΒΕ
Εκατοντάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό επισκέ-
πτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ, αφού περιλαμβά-
νει τον πλήρη κατάλογο των μελών του αλλά και όλες τις δρα-
στηριότητες και υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στα μέλη του. Η 
διαδικτυακή διεύθυνση του ΚΕΒΕ είναι www.ccci.org.cy

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς
(European Reference Center) 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς (ERC) μέσα από την λειτουργία 
του διατηρεί μια πλήρως εξοπλισμένη και ολοκληρωμένη βιβλιο-
θήκη κυρίως με τις επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών, του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, και άλλων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για 
τις εξής εκδόσεις και έγγραφα: 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ίδρυ-
ση της μέχρι σήμερα, 
ενημερωτικά φυλλάδια, 
CD-ROMs, 
περιοδικές εκδόσεις. 
Το υλικό ταξινομείται ανάλογα με την θεματολογία (π.χ. αγορά 
εργασίας – ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων).
Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη διαθέτει εκδόσεις σε ευρωπαϊκά θέματα 
διαφόρων άλλων τοπικών φορέων όπως για παράδειγμα το Ίδρυ-
μα Προώθησης Έρευνας, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υ-
ναμικού (ΑνΑ∆). 
Λόγω αυτού χρησιμεύει και ως κέντρο μελέτης και αναζήτησης 
πληροφοριών σχετικά με την Ε.Ε..
Βρίσκεται στο ισόγειο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι 
μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου “Enterprise Europe Network” 
(http://een.ec.europa.eu/) και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρη-
σης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανά-
πτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών 
επιχειρήσεων.
Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο “Enterprise Europe Network” αποτελεί μία 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
2007 – 2013 (CIP). Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 
2008, και σήμερα το ∆ίκτυο αποτελείται από 600 οργανισμούς 
μέλη σε 53 χώρες: 
Αυστρία, Αγγλία, Αλβανία, Αρμενία, Αίγυπτος, Βέλγιο, Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, ∆ανία, Εσθονία, Ελ-
λάδα, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπω-
νία, Ισπανία, Ινδία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Κίνα, Λετονία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μο-
λδαβία, Μαρόκο, Νότια Κορέα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγα-
ρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τυνησία, Τσεχία, Τουρκία, Φινλαν-
δία, ΦΥΡΟΜ και Χιλή. 
Το Κυπριακό Κέντρο απαρτίζεται από το Κυπριακό Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ 
και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) το οποίο είναι και ο συ-
ντονιστής του Κέντρου.

Το ΚΕΒΕ ως μέλος σ’ αυτό το ∆ίκτυο παρέχει τις πιο κάτω συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες:

Ενημερώνει και καθοδηγεί τις ΜΜΕ σε θέματα Κοινοτικής και 
Εθνικής Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, βοηθά τις ΜΜΕ να κατανο-
ήσουν πώς μια αλλαγή στη Νομοθεσία επηρεάζει την επιχείρη-
σή τους. 
Παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα πρόσβασης σε πλη-
ροφορίες ξένων αγορών κυρίως στις χώρες που καλύπτει το ∆ί-
κτυο Enterprise Europe Network όπως εθνικές διαδικασίες (Νο-
μοθεσία), οικονομικά και στατιστικά στοιχεία, ∆ιεθνής Εκθέσεις, 
κ.ά.   
∆ιευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε εθνικά αλλά και Ευρω-
παϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης 
Οργανώνει Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό
Βοηθά τις επιχειρήσεις στη συγγραφή των επιχειρηματικών τους 
προφίλ για προώθηση τους στο εξωτερικό
∆ιευκολύνει τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό πιθανών συνεργα-
τών στο εξωτερικό, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εξεύρε-
σης συνεργατών της Ε.Ε. (Business Cooperation Database). Έτσι 
δημιουργείται η πρώτη επαφή μεταξύ επιχειρήσεων της Κύπρου 
και του εξωτερικού.
Πληροφορεί για τη λειτουργία και τις ευκαιρίες της Εσωτερικής 
Αγοράς (π.χ. Τελωνειακούς κανονισμούς, νομοθετικούς περιορι-
σμούς και απαιτήσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες).
Κατατοπίζει και συμβουλεύει για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ∆ιαγωνισμούς βάση σχεδίων και 
Συμβάσεων.
Προωθεί Πρωτοβουλίες και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις ΜΜΕ,
Οργανώνει τοπικές ομάδες ΜΜΕ/ Ομάδες ∆ιαβούλευσης 

(SME Panels) με σκοπό τη συλλογή απόψεων πάνω σε συγκεκρι-
μένη Κοινοτική Νομοθεσία που πρόκειται να τροποποιηθεί.
Συμμετέχει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής μέσω 
της ενθάρρυνσης των πολιτών, καταναλωτών, επιχειρήσεων και 
άλλων φορέων για συμμετοχή τους σε Ανοικτές ∆ημόσιες ∆ια-
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βουλεύσεις και της προώθησης των αποτελεσμάτων των Κλει-
στών ∆ιαβουλεύσεων.
Καταγράφει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε 
σχέση με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις πολιτικές και τα προγράμμα-
τα χρηματοδότησης και κατόπιν ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαικής Ένωσης - συδρομές
Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο των ετή-
σιων συνδρομών της υπηρεσίας εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στο Λουξεμβούργο (π.χ. επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κ.α.). Η υπηρεσία αυτή διαχειρίζεται και το ηλεκτρονικό 
βιβλιοπωλείο (EU-bookshop) στο οποίο υπάρχουν εκδόσεις των 
Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων. Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 
είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Η διαδικτυα-
κή διεύθυνση είναι http://bookshop.europa.eu       

Τράπεζες πληροφοριών της Ευρωπαικής Ένωσης
Το ΚΕΒΕ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό 
πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ επικεντρώνεται στην ηλε-
κτρονική πληροφόρηση καλύπτοντας  νομοθεσίες, επίσημες ανα-
κοινώσεις και έγγραφα καθώς και πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τους διάφορους τομείς. Οι κυριότερες ηλεκτρονικές 
πηγές είναι:  

TED 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων 
(http://ted.europa.eu).

CORDIS  
Ο διαδικτυακός τόπος CORDIS αποτελεί μια εξειδικευμένη υπη-
ρεσία πληροφόρησης για στις εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (http://cordis.
europa.eu). 

EU who is who 
Το EU who is who είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ο οποί-
ος περιλαμβάνει τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, 
υπηρεσιών και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
(http://europa.eu/whoiswho).

CURIA   
Βάση δεδομένων του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Για την ενημέρωση του κοινού, η ηλεκτρονική μορφή των κειμέ-
νων του ∆ικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω διαδικτύου. Τα κεί-
μενα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα 
δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολογίας του ∆ικαστηρίου 
και του Πρωτοδικείου», αυτά δε είναι και τα μόνα αυθεντικά και 
υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη ηλεκτρο-
νική μορφή τους. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 
μνημονεύεται η πηγή, καθώς και το ότι δεν είναι αυθεντικά και δι-
ατίθενται δωρεάν (http://curia.europa.eu/). 

EUR-Lex   
Η πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης 
νομοθεσιών, νομολογιών και άλλων νομικών εγγράφων (http://
eur-lex.europa.eu).  

Legislative Observatory (OEIL)
Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ο χρήστης μπορεί να πα-
ρακολουθήσει την πορεία εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πρά-
ξης από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.
europarl.europa.eu/oeil).

PreLex  
Η PreLex είναι μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασι-
ών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύ-
ρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων (http://
ec.europa.eu/prelex).

Eurostat
Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στατιστικά στοιχεία 
των χωρών της Ε.Ε. Η Eurostat, καλύπτει διάφορους τομείς της 
Ε.Ε. όπως η οικονομία, ο πληθυσμός, η έρευνα, το εμπόριο κλπ 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Market Access Database 
Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου της Ε.Ε. με τρίτες 
χώρες. Η πρόσβαση στα τμήματα Sectoral and Trade Barriers 
Database, SPS Database, Statistics και Studies είναι ελεύθερη. Η 
πρόσβαση στα τμήματα Exporter’s Guide και Applied Tariffs εί-
ναι περιορισμένη σε επισκέπτες από τα κράτη μέλη (http://madb.
europa.eu).
Taxation and Customs Unions Databases 
Βάση δεδομένων που συγκροτείται από τις τελωνειακές υπηρεσί-
ες των κρατών μελών. (http://ec.europa.eu/taxation_customs)

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε προγράμματα
Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση το ΚΕΒΕ συμμετείχε στα πιο 
κάτω προγράμματα:

“Economic Interdependence ΙΙ” UNDP-ACT Project No. 80168-
11-001

Μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(Action for Cooperation and Trust in Cyprus) επιχορηγούνται οι 
δραστηριότητες του έργου «Οικονομική Αλληλεξάρτηση ΙΙ» 
(“Economic Interdependence ΙΙ”), οι οποίες ξεκίνησαν το Σεπτέμ-
βριο 2011 και αποπερατώθηκαν τον Ιούλιο 2013. Οι δραστηρι-
ότητες υλοποιούνται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο (ΤΕΕ) ενώ η προώθηση  της οικονομικής αλληλεξάρτησης 
μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας 
αποτελεί το βασικό στόχο του εν λόγω έργου, βοηθώντας έτσι 
τις επιχειρήσεις των δύο κοινοτήτων να ενισχύσουν τις οικονομι-
κές τους σχέσεις. 
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Στιγμιότυπα από τη Σύνοδο 
των Βαλκανικών Επιμελητηρίων

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του προγράμματος ήταν η 
ανάληψη εκστρατείας για προβολή των οικονομικών οφελών που 
θα προκύψουν από τυχόν επίλυση του Κυπριακού, η ενίσχυση 
του δικοινοτικού επιχειρηματικού οδηγού που ετοιμάστηκε στα 
πλαίσια προηγούμενου προγράμματος, η περαιτέρω ανάπτυξη 
της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος όπου προωθούνται 
μεταξύ άλλων οι δικοινοτικές επιχειρηματικές συνεργασίες με 
επιπρόσθετες εφαρμογές, η δημιουργία μόνιμου πλαισίου συνερ-
γασίας του ΚΕΒΕ και του Τ/Κ Επιμελητηρίου, η ενίσχυση των σχέ-
σεων των επαγγελματικών συνδέσμων των δύο κοινοτήτων και η 
παροχή συναφούς κατάρτισης ως επίσης και η ανάληψη δράσε-
ων δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι το πρώτο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία παρουσιάστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ως περι-
πτωσιακή μελέτη σε ειδικό ∆ιαπεριφερειακό Συνέδριο που διορ-
γάνωσε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισαν οι δράσεις για επέ-
κταση του δικοινοτικού οδηγού και της ιστοσελίδας, για την εκ-
στρατεία προβολής των οικονομικών οφελών από τυχόν επίλυ-
ση του Κυπριακού μέσω της παραγωγής μιας σύντομης ταινίας 
και για τη δημιουργία μόνιμου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των 
δύο Επιμελητηρίων.

∆ράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχει-
ρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου-ΣΥΝ_ΠΡΑΤΤΩ

Το έργο με το ακρωνύμιο ΣΥΝ_ΠΡΑΤΤΩ υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Πρόγραμμα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013) και 
σ’ αυτό το ΚΕΒΕ επενεργεί ως επικεφαλής εταίρος. 

Ο βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη εργαλεί-
ων και μέσων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ του κλάδου των τροφί-
μων-ποτών να βελτιώσουν το επίπεδο λειτουργίας τους αλλά και 
να αυξήσουν την εξωστρέφεια τους. Το εταιρικό σχήμα αποτελεί-

ται εκτός από το Κυπριακό Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
από το Επιμελητήριο ∆ωδεκανήσου και τον Επιμελητηριακό Όμι-
λο Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων. 
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του παρό-
ντος έργου συγκαταλέγονται: η καλύτερη εσωτερική οργάνωση 
των ΜΜΕ και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης μέσω εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας με τις 3 συ-
στάδες (clusters) μέσω των οποίων θα γίνουν δράσεις εξωστρέ-
φειας εντός κι εκτός της διασυνοριακής περιοχής, η ανάπτυξη 
συνεργιών και κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση κοινών δυ-
σκολιών και εμποδίων της επιχειρηματικότητας.

ECOFUNDING

Το έργο με το ακρωνύμιο ECOFUNDING υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος MED 2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει 
ως εταίρος. 

Ο βασικός στόχος του παρόντος είναι η δημιουργία και ανάπτυ-
ξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αφορούν στις πράσι-
νες επιχειρήσεις. 

Με τον όρο πράσινες επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται όσες ΜΜΕ 
είτε, παρέχουν πράσινες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Ανακύκλωση 
προϊόντων και Ορθολογική ∆ιαχείριση Αποβλήτων και Νερού, 
Οικοκαινοτομία και Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μεταφορές, Βιο-
λογικές Καλλιέργειες και Οικοτουριστικές μονάδες κλπ,  είτε, οι 
ίδιες χαρακτηρίζονται από πράσινη επιχειρηματική αντίληψη ανε-
ξαρτήτως των παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων υπηρε-
σιών και των σχετικών διαδικασιών παραγωγής τους. 

Θα δημιουργηθεί μια οnline πλατφόρμα παροχής χρηματοδοτι-
κών υπηρεσιών για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες ενώ 
παράλληλα θα παρέχονται καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης 
για τις πράσινες επιχειρήσεις.  
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FIREMED

Το έργο με το ακρωνύμιο FIREMED υλοποιείται μέσω του προ-
γράμματος MED 2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως 
εταίρος. 

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να φέρει σε στενότερη επα-
φή και συνεργασία τοπικές και περιφερειακές αρχές με τους χρη-
ματοδοτικούς οργανισμούς επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. 
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων και υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ του ενεργειακού κλάδου 
οι οποίες και θα συμβάλλουν με την σειρά τους στους περιφερει-
ακούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς κάθε συμμετέχοντα φορέα. 
Επίσης στοχεύει στην στενότερη συνεργασία δημόσιων και ιδιω-
τικών οργανισμών που υποστηρίζουν τη λειτουργία και ανάπτυξη 
ενεργειακών επενδύσεων.

“ΣΥΝ-ΕΡΓΩ: Ολοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-
προβολής Κρητικών και Κυπριακών προϊόντων και επιχειρήσε-
ων στην Κρήτη και στην Κύπρο

Το έργο Συν-Εργώ καλείται να διαχειριστεί την αδυναμία ανάπτυ-
ξης εξωστρεφών δράσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
διασυνοριακής περιοχής Κρήτης-Κύπρου εξαιτίας της νησιωτικό-
τητας και της απομόνωσης, του χαμηλού συντελεστή ανταγωνι-
στικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της έλλειψης εξειδικευμέ-
νου και καταρτισμένου προσωπικού, της ύπαρξης ενός μεγάλου 
αριθμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν 
εξαγωγικό προσανατολισμό αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνούς και ευρωπαϊκού μοντέ-
λου λειτουργίας των αγορών. Επίσης στα πλαίσια του συγκεκρι-
μένου έργου θα δημιουργηθεί ένα κοινό brand name για τα κρητι-
κά και κυπριακά προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το Συν-Εργώ ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το Μάϊο 2011 και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2013. Συγχρηματο-
δοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κάτω από το Πρόγραμμα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρου 2007-2013.
 

“SCORE” Sustainable COnstruction in Rural and Fragile 
Areas for Energy Efficiency 

Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου 
“Sustainable Construction in Rural and Fragile Areas for Energy 
Εfficiency - SCORE”.  Βασισμένο στη πάγια πολιτική του για προ-
ώθηση και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετείχε ως 
εταίρος στο εν λόγω έργο, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Σκοπός του έργου ήταν η προώθηση αειφόρων ενεργειακών πο-
λιτικών στον κατασκευαστικό τομέα με έμφαση σε ευάλωτες, πα-
ράκτιες και αγροτικές περιοχές της Μεσογείου που διαθέτουν 
ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές αξιοποιώντας  καινοτόμες οικολο-
γικές δυνατότητες και, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά οικοδομι-
κά στοιχεία σε συνδυασμό με καινοτόμες πράσινες τεχνολογί-

ες. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκαν καινοτόμα εργαλεία για 
ενεργειακά αποδοτικές δομικές πρακτικές, ενώ υλοποιήθηκαν δι-
άφορες ενέργειες για την ενθάρρυνση των βιώσιμων κατασκευ-
ών στην Κύπρο. 

“Cyprus’s EYEs are Open”; Erasmus for Young 
Entrepreneurs

“Europe’s EYEs are Open”; Erasmus for Young 
Entrepreneurs 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου «Cyprus’s EYEs are Open» τον 
Οκτώβριο 2012, συνεχίστηκε με εξαιρετική επιτυχία η δεύτερη 
φάση του προγράμματος «Erasmus: Νέοι Επιχειρηματίες».

Με κύριο γνώμονα την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, το πρόγραμμα αυτό βοηθά φιλόδοξους Ευρω-
παίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
για να ξεκινήσουν ή / και να διευθύνουν με επιτυχία μια μικρή 
επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και 
ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπει-
ρο επιχειρηματία για περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδο-
τείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Νέοι επιχειρηματίες, επωφελούνται από την επιτόπια εκπαίδευση 
σε μια μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνοντας έτσι το επιτυχημένο ξε-
κίνημα μιας νέας επιχείρησης. Οι επιχειρηματίες υποδοχής, επω-
φελούνται από τις φρέσκες ιδέες ενός νέου επιχειρηματία. Πρό-
κειται για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες 
οι πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή 
επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρη-
ματικής δράσης.
Κατά την πρώτη φάση του έργου Cyprus’ EYES are Open έχουν 
επωφεληθεί 70 νέοι επιχειρηματίες και 78 επιχειρηματίες υποδο-
χής, ενώ στην παρούσα φάση έχουν μέχρι το τέλος 2012 επω-
φεληθεί πέραν των 63 επιχειρηματιών.  Η διάρκεια του έργου 
«Europes’ EYES are Open» είναι από το Μάϊο 2012 – Ιανουά-
ριο 2014.  

“EUPA:  Validation of Formal, Non-Formal and Informal 
Learning: The case study of Personal Assistants

Το 2012 ολοκληρώθηκε το έργο ΕUPA το οποίο αφορούσε τις 
προσωπικές βοηθούς και ιδιαιτέρες γραμματείς. Βασισμένο στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με την αναγνώριση των 
προσόντων, ο βασικός σκοπός του EUPA  ήταν η ανάπτυξη ενός 
μοντέλου για την αναγνώριση και την επαλήθευση των προσό-
ντων στον τομέα των προσωπικών βοηθών που βασίζεται στα μα-
θησιακά αποτελέσματα.

 Το EUPA υλοποιήθηκε σε διάφορα στάδια μέσω των οποίων ανα-
πτύχθηκε το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων βασισμένο σε 
έρευνα που εντόπισε όχι μόνο τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανό-
τητες που πρέπει να έχει μια προσωπική βοηθός αλλά επίσης τη 
σημασία (την βαρύτητα) διαφορετικών μαθησιακών αποτελεσμά-
των (learning outcomes). Στα πλαίσια του έργου EUPA αναπτύ-
χθηκε επίσης ένα εργαλείο αξιολόγησης που στοχεύει στο να 
αξιολογήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των προσωπι-
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κών βοηθών. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εκπαιδευτι-
κό υλικό για το κάθε ένα μαθησιακό αποτέλεσμα.

«Απευθυνθείτε στη ∆ιαμεσολάβηση!» (Go to Mediation!) 

Τον Ιανουάριο 2013 ξεκίνησε τις εργασίες του το έργο “Go to 
Mediation!” το οποίο αναμένεται να συμπληρωθεί το ∆εκέμβριο 
2014. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τα δεδομένα 
της Κύπρου και καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
ενημέρωση για τη ∆ιαμεσολάβηση και την προώθηση της συγκε-
κριμένα, αλλά και των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφο-
ρών γενικότερα.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από Επιμελητήρια και κέντρα 
διαμεσολάβησης σε 9 χώρες της Ευρώπης, τα οποία στοχεύουν 
στην προώθηση της διαμεσολάβησης για αστικές και εμπορικές 
διαφορές. Παράλληλα, μέσω του έργου θα διευκολυνθεί η πρό-
σβαση των επιχειρήσεων στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ 
θα βελτιωθούν οι επαφές και συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβη-
τών και επιχειρηματιών.

STS-MED Μεσογειακό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης των 
τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας (Small Scale 
Solar Units for Mediterranean Communities)

Ακόμη ένα πρόγραμμα ξεκίνησε τις δραστηριότητες του μέσα στο 
2013. Το συγχρηματοδοτούμενο  «Μεσογειακό Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα ενίσχυσης των τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής 
Ενέργειας», εστιάζεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάχυση 
της συγκεκριμένης πρωτοποριακής τεχνολογίας για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Το συγκεκριμένο 
έργο θα αναπτύξει 4 μονάδες επίδειξης με συνολική ισχύ 400kw, 
βασισμένες στη συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια για την εξυπηρέ-
τηση των ενεργειακών αναγκών 20,000 χρηστών που προέρχο-
νται από 20 τοπικές κοινότητες της Μεσογείου.

Ο ρόλος που θα διαδραματίσει το ΚΕΒΕ στο τεχνικό αυτό έργο 
είναι ως προς την προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνο-

λογιών στην Κύπρο, αλλά και ως προς τη δημιουργία νέων ευκαι-
ριών στους αντίστοιχους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, 
κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελμα-
τιών που εμπλέκονται αλλά και με την ενίσχυση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

“Build Up Skills

Η πρωτοβουλία “Build Up Skills”, που συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ε.Ε.,  αποτελεί στρατηγικό μέρος του ευρύτερου πλαισίου του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» 
που αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς 
και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συ-
ντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι 
τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότη-
τες και νοοτροπία ώστε να καταστήσουν τόσο τον τομέα των Κα-
τασκευών όσο και τους άλλους συναφείς τομείς ικανούς να αντα-
ποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις για το 2020.
Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το Νοέμ-
βριο 2011 και τις ολοκλήρωσε με επιτυχία το Μάϊο 2013.

∆ιεθνές ∆ίκτυο Επιμελητηρίων  (WCN)
Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του WCN, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου, και παρέχει σωρεία πληροφοριών για όλα τα 
Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο. Κύρια δραστηριότητα του WCN 
είναι επίσης η ηλεκτρονική δημοσίευση επιχειρηματικών ενδιαφε-
ρόντων. Μέσω του WCN, το ΚΕΒΕ μπορεί να καταχωρήσει το εν-
διαφέρον οποιουδήποτε Κύπριου επιχειρηματία για συνεργασία 
στους τομείς του εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών ενώ πα-
ράλληλα οι επιχειρηματίες  μπορούν να πληροφορηθούν για τα 
ενδιαφέροντα συνεργασίας άλλων επιχειρήσεων.

Εκδόσεις ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
Ο εκδοτικός οίκος του ∆ιεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(International Chamber of Commerce) εκπροσωπείται στην Κύπρο 

Το Προεδρείο της Επιτροπής 
Βραβείων Εξαγωγών
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από το ΚΕΒΕ με φάσμα εκδόσεων που αποτελούν εχέγγυα για την 
διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκρι-
μένα  οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα διεθνούς εμπορίου, μεταφο-
ρών, εμπορικού δικαίου, τραπεζικών και ασφαλιστικών διεργασι-
ών, καθώς και άλλους τομείς του σύγχρονου εμπορίου. 

Το υλικό των εκδόσεων του ∆ΕΕ προέρχεται από τις εργασίες των 
Επιτροπών του ∆ΕΕ οι οποίες αποτελούνται από εμπειρογνώμο-
νες στον τομέα τους καθώς και εκπροσώπους διαφόρων οργα-
νισμών. 
Οι εκδόσεις καλύπτουν τρεις γενικές κατηγορίες - Κανονισμοί 
και Πρότυπα του ∆ΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες, καθώς και Έργα Ανα-
φοράς. Οι Κανονισμοί  ενημερώνονται περιοδικά για να λαμβά-
νονται υπόψη οι εξελίξεις των εμπορικών και τραπεζικών πρακτι-
κών. Οι πιο γνωστές εκδόσεις, του ∆ΕΕ είναι τα URDG (Uniform 
Rules for Demand Guarantees) και Incoterms®, εκδόσεις οι οποί-
ες έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 
Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδόσεις αυτές αποτελούν πολύτι-
μο βοήθημα  για επιχειρηματίες, τραπεζικούς, δικηγόρους, νομι-
κούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, συμβούλους επιχειρήσεων, κ.α

Εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(WTO)
Οι εκδόσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) αντι-
προσωπεύονται και διανέμονται αποκλειστικά από το ΚΕΒΕ Οι εκ-
δόσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με οικονομικά θέματα και κα-
λύπτουν μεταξύ άλλων, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, διεθνείς 
εμπορικές στατιστικές, νομικά κείμενα, συμφωνίες, έρευνες αγο-
ρών, κ.ά. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου έχει ορίσει τη βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ ως «θεματοφυλά-
κιο», δηλαδή ως βάση δεδομένων και πληροφοριών του ΠΟΕ, με 
σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξαιρετικής σημα-
σίας υλικού.    

Εκδόσεις Ηνωμένων Εθνών (UN)
Το ΚΕΒΕ είναι ο επίσημος διανομέας των εκδόσεων των Ηνωμέ-
νων Εθνών στην Κύπρο. Κυρίως, οι εκδόσεις αυτές καλύπτουν οι-
κονομικά, νομικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και πολιτι-
κές και κοινωνικές επιστήμες.

Συνάντηση της ηγεσίας του 
ΚΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ
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Τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια λειτουργούν στη 
Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο με αρμοδι-
ότητα όχι μόνο στις οικείες πόλεις αλλά και τις επαρχίες. Το ΕΒΕ 
Λευκωσίας καλύπτει και την επαρχία Κερύνειας. 

Η δράση των Τοπικών ΕΒΕ στην υπό επισκόπηση περίοδο προ-
σαρμόστηκε στις πιεστικές ανάγκες που προκύπτουν από της συ-
νέπειες της οικονομικής κρίσης και της κατακόρυφης συρρίκνω-
σης της επιχειρηματικότητας και των εργασιών των μελών τους.

Τα Τοπικά ΕΒΕ παραμένουν βασικοί συντελεστές για την προώθη-
ση τοπικών προβλημάτων στην πόλη και επαρχία τους στην οποία 
και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Μελετούν σε βάθος τα ιδι-
άζοντα προβλήματα της περιοχής τους και προτείνουν τεκμηριω-
μένες λύσεις σ’ αυτά με υπομνήματα και επαφές με την Κυβέρ-
νηση και τις τοπικές αρχές με τις οποίες βρίσκονται σε συνεχή 
επαφή και διαβούλευση.  Στα πλαίσια της έκρυθμης κατάστασης 
που επικράτησε οι επαφές αυτές εντάθηκαν τόσο κεχωρισμένα 
όσο και συλλογικά κάτω από την ομπρέλα του ΚΕΒΕ.

Στην περίοδο που καλύπτει η Έκθεση τα Τοπικά ΕΒΕ ανάλαβαν 
εντατικές προσπάθειες   για προώθηση άμεσων λύσεων στα το-
πικά προβλήματα συμβάλλοντας και στην επιτακτική ανάγκη για 
επίσπευση της λήψης μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια δράσης των ΕΒΕ, εντάσσεται και η λειτουργία Ανα-
πτυξιακών Εταιρείων για προώθηση έργων μείζονος σημασίας 
για την οικεία πόλη και επαρχία με ειδικότερη κάλυψη του τουρι-
στικού τομέα. ΄Εμφαση δίνεται στην ανάγκη για έργα υποδομής 
που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν περιλαμβανομένων των 
καζίνων, μαρίνων, γηπέδων γκολφ και συνεδριακών κέντρων.

Για τη δραστηριοποίηση αυτή τα Τοπικά ΕΒΕ αναλαμβάνουν και 
προωθούν πρωτοποριακή δράση για συγκεκριμένα έργα.

Τα Τοπικά ΕΒΕ συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους τομείς της το-
πικής ζωής. Η εμπλοκή τους καλύπτει πέραν του επιχειρηματικού 
και τομείς πολιτιστικού περιεχομένου όπως και κοινωνική δρά-
ση για αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών λόγω της οι-
κονομικής κρίσης. Απόψεις και εισηγήσεις υποβάλλονται και για 
τα γενικότερα προβλήματα της Επαρχίας τους. Σε πλείστους το-
μείς τα ΕΒΕ ηγούνται των τοπικών φορέων σε σχέδια δράσης το-
πικού επιπέδου. Είναι δε εμφανέστατη και παραγωγική η συμμετο-
χή τους στις τοπικές εκδηλώσεις.

Τα Τοπικά Επιμελητήρια προσφέρουν στο επαρχιακό επίπεδο εξυ-
πηρέτηση στα μέλη τους στα θέματα που τα απασχολούν και με-
ταφέρουν στο ΚΕΒΕ τις θέσεις της επαρχίας στα γενικότερα οικο-
νομικά προβλήματα του τόπου. Ενεργούν επίσης αμφίδρομα και 
ως δίαυλοι επικοινωνίας του κέντρου προς την περιφέρεια.

Τα Τοπικά Επιμελητήρια συνεργάζονται στενά μεταξύ τους όπως 
και με το ΚΕΒΕ ειδικότερα στα θέματα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος. Με τη συνεργασία αυτή ισχυροποιείται ο Επιμελητηριακός 
θεσμός και εδραιώνεται η οικογένεια του επιχειρηματικού κό-
σμου σε παγκύπρια βάση ως φορέας πολύπλευρης δραστηριότη-
τας και ως έπαλξη για την περιφρούρηση των συμφερόντων των 
επιχειρηματιών και για κατοχύρωση σταθερά ανοδικής οικονομι-
κής πορείας για τον τόπο. Τα Τοπικά Επιμελητήρια στο τοπικό επί-
πεδο λειτουργούν ως αυτόνομοι οργανισμοί ενώ σε παγκύπρια 
βάση μέσω του ΚΕΒΕ τοποθετούνται συνολικά σαν ενιαία οργά-
νωση. Το άμεσο αποτέλεσμα της δομής αυτής είναι η ισχυροποί-
ηση των Επιμελητηρίων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκύ-
πριο επίπεδο.

Τοπικά ΕΒΕ

Στιγμιότυπα από τη Σύνοδο 
των Βαλκανικών Επιμελητηρίων
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Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν κάτω από την αι-
γίδα του ΚΕΒΕ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας του τόπου με κύριο χαρακτηριστικό την 
εξειδίκευση δράσης με βάση κοινά ενδιαφέροντα των μελών του 
συγκεκριμένου κλάδου. Ο αριθμός των Επαγγελματικών Συνδέ-
σμων του ΚΕΒΕ συνεχώς αυξάνεται γιατί συνεχώς προστίθενται 
σ’ αυτόν νέες ομάδες ενδιαφερόντων και εξειδικευμένων επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων.

Στο χρόνο που καλύπτει η Έκθεση τα προγράμματα δράσης των 
Επαγγελματικών Συνδέσμων προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των 
μελών τους λόγω της οικονομικής κρίσης.  Με τις δραστηριό-
τητες τους στους τομείς της αρμοδιότητας τους οι Επαγγελματι-
κοί Συνδέσμοι προώθησαν τα συμφέροντα των μελών τους ενώ 
ταυτόχρονα πρόσφεραν πολύτιμη πληροφόρηση και απόψεις στο 
ΚΕΒΕ σε γενικότερα θέματα της οικονομίας και της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας.

Το ΚΕΒΕ ενεργεί σαν ισχυρός συμπαραστάτης των Επαγγελματι-
κών Συνδέσμων και προωθεί λύσεις στα προβλήματα τους σε συ-
ντονισμό με τα ∆ιοικητικά τους Συμβούλια.  Οι εξειδικευμένες 
θέσεις και απόψεις των Επαγγελματικών Συνδέσμων αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής για το ΚΕΒΕ σε θέ-
ματα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.
Στο χρόνο που πέρασε οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι ανάπτυ-
ξαν δράση και στον τομέα της καλύτερης τους οργάνωσης και 
της εσωτερικής λειτουργίας τους. Ουσιαστική είναι η προσφορά 
γραμματειακής και άλλης εξυπηρέτησης που προσφέρει στους 
Συνδέσμους το ΚΕΒΕ. 

Στα πλαίσια της στήριξης και προώθησης των επαγγελματικών 
συμφερόντων και στοχοθεσιών των Συνδέσμων προάγεται ομα-
δοποίηση στη μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για ομάδες 

Συνδέσμων. Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ παραγωγική, 
όπως αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
τουρισμού με την κινητοποίηση από το ΚΕΒΕ σε συλλογικό προ-
βληματισμό των εννέα επαγγελματικών Συνδέσμων που ασχο-
λούνται με θέματα τουρισμού.  Στην υπό επισκόπηση περίοδο δό-
θηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού, του οποίου η 
σημασία έχει αναβαθμισθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι διαδραματίζουν θεμελιακό ρόλο 
στην αποτελεσματική προώθηση των θεμάτων των διαφόρων κλά-
δων της οικονομίας και τούτο τεκμηριώνεται από την ενεργό συμ-
μετοχή τους σε αρμόδιες ομάδες εργασίας και σε διμερή και τρι-
μερή σώματα.

Σημαντική είναι η συμβολή των Επαγγελματικών Συνδέσμων και 
στις γενικότερες επιχειρηματικές συζητήσεις καθώς και στις συ-
ζητήσεις που γίνονται στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
στις οποίες συμβάλλουν με τις εξειδικευμένες θέσεις τους στην 
αποτελεσματικότερη μελέτη και προώθηση των διαφόρων θεμά-
των.

Κατά το χρόνο της ετοιμασίας της Έκθεσης λειτουργούσαν συνο-
λικά κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ    140    Επαγγελματικοί Σύν-
δεσμοι . Κατάλογος των Συνδέσμων κατά τομέα δραστηριότητας 
δημοσιεύεται στο τέλος της παρούσας Έκθεσης.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η ετήσια έκθεση η δύναμη του 
ΚΕΒΕ ενισχύθηκε με τους πιο κάτω Συνδέσμους:
 
Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών  Έργων
Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογονανθράκων
Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
κ. Φειδίας Πηλείδης προσφωνεί 
το 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο 
στη Λευκωσία

Επαγγελματικοί Συνδέσμοι
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Ευρωεπιμελητήρια (EUROCHAMBERS)
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων εκπροσω-
πώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια στην κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή 
Επιμελητηριακή Οργάνωση. Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις 
δραστηριότητες των Ευρωεπιμελητηρίων ήταν ιδιαίτερα σημαντι-
κή λόγω της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2ο εξάμηνο του 2012.

Κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας το ΚΕΒΕ είχε σημα-
ντική συμμετοχή στη διαβίβαση θέσεων και απόψεων των Ευρω-
επιμελητηρίων τόσο σε Κύπριους Υπουργούς που προήδρευαν 
διάφορα συμβούλια της ΕΕ όσο και σε αξιωματούχους της ΕΕ 
που επισκέπτονταν την Κύπρο. Επιπρόσθετα ο Μόνιμος Αντιπρό-
σωπος της Κύπρου στις Βρυξέλλες ενημέρωσε ειδική σύσκεψη 
των Ευρωεπιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της 
Κυπριακής Προεδρίας για τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα 
δράσης της Προεδρίας.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε την ανελλιπή συμμετοχή του στις 
συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου αλλά και στις εργασίες εξειδικευμένων σωμάτων, επιτρο-
πών και ερευνών των Ευρωεπιμελητηρίων με τα Επιμελητήρια 
μέλη τους  εκφράζοντας τις θέσεις και απόψεις της επιχειρημα-
τικής κοινότητας της Κύπρου και συνδιαμορφώνοντας τις σχετι-
κές θέσεις και απόψεις των Ευρωεπιμελητηρίων επί σωρείας θε-
μάτων που κυρίως εκπηγάζουν από το Κοινοτικό κεκτημένο. Στη 
συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ πα-
ρουσίασε τις προτεραιότητες, προκλήσεις και πρόοδο που επιτεύ-
χθηκε από την Προεδρία.   

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα θέματα αυτά περιέλαβαν με-
ταξύ άλλων τις ΜΜΕ, την Ανταγωνιστικότητα, την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Απασχόληση, την Ενέργεια, την 
Επιχειρηματικότητα, την Ενιαία Αγορά, την Βιομηχανική Πολιτική, 
το Εμπόριο με Τρίτες Χώρες, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τις Κα-
θυστερημένες Πληρωμές, τα ∆ιπλώματα Ευρεσιτεχνίας, κ.α.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε έρευνες για την δραστηριό-
τητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα και την εμπλοκή 
των ΜΜΕ σε θέματα τυποποίησης ως επίσης και στην ενημέρωση 
στοιχείων για το Ευρωπαϊκό σύστημα Επιμελητηρίων.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διεξήχθη επίσης η μεγάλη Πα-
νευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων για το 
Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη που διεξάγεται κάθε χρόνο 
και στην οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ. Τα ευρήματα για την Κύπρο 
(όπου την τοπική έρευνα διεξήγαγε το ΚΕΒΕ) ήταν δυστυχώς χει-
ρότερα από ποτέ αφού όλοι οι δείκτες ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί 
λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετώπισε  
η Κύπρος το 2012 ως συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης. 

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισαν 
οι εργασίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος Go to Mediation! 
στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι τα Ευρωεπιμελητήρια και στο 
οποίο συμμετέχει και το ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα αυτό καθώς και για όλα τα προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει το ΚΕΒΕ παρέχονται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης 
που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».
           
∆ιεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
Το ∆ιεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο με ιστορία 100 χρόνων εδρεύ-
ει στο Παρίσι και αντιπροσωπεύει όλα τα Επιμελητήρια των χω-
ρών που είναι μέλη του ΟΗΕ. Σήμερα, ο αριθμός των Εθνικών 
Επιτροπών μελών του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι 
πέραν των 200 και η Κύπρος αντιπροσωπεύεται  σ΄αυτό τον πα-
γκόσμιο οργανισμό από  Εθνική Επιτροπή μέσω του ΚΕΒΕ.

Το ∆ιεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ο κατ΄εξοχήν εκπρό-
σωπος του επιχειρηματικού κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο και 
προωθεί τις θέσεις και απόψεις της διεθνούς επιχειρηματικής 
κοινότητας προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα προς τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς 
τη ∆ιεθνή Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο, προς τον 
παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τις Συνόδους των G8  και G20  
και προς περιφερειακούς οργανισμούς της Λατινικής Αμερικής, 
Άπω Ανατολής, Νοτιοανατολικής Ασίας, Νοτίου Αφρικής, Αφρι-
κανικής Ηπείρου , κλπ.

Οι δραστηριότητες του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία ενεργή συμμετο-
χή έχει και η Κύπρος. Τα θέματα αυτά καλύπτουν μεταξύ άλλων 
τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, τα τραπεζικά θέματα, τις δι-
εθνείς εμπορικές διαιτησίες, το εμπορικό δίκαιο, τον ανταγωνι-
σμό, την καταπολέμηση της εμπορικής απάτης, τις επενδύσεις, τις 
μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, κ.α. Το ∆ιεθνές Εμπορικό Επιμε-
λητήριο χαράσσει πολιτική σε όλα τα πιο πάνω θέματα και προω-
θεί τις θέσεις και απόψεις της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότη-
τας προς όλους τους αρμόδιους οργανισμούς.
Άλλες υπηρεσίες της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής προς τις επι-
χειρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα όπως εκδόσεις εμπορικού 
περιεχομένου, εκδόσεις κανονισμών, οδηγιών και προτύπων που 
διέπουν συγκεκριμένες πτυχές του διεθνούς εμπορίου όπως επί-
σης και το σημαντικό θέμα των διαιτησιών. 
Η Κύπρος εκπροσωπείται στο ∆ΕΕ από τον Πρόεδρο της Εθνικής 
Επιτροπής κύριο Βασίλη Γ. Ρολόγη και τoν Γενικό Γραμματέα της 
Επιτροπής κύριο Μάριο Τσιακκή. 

Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την περίοδο που πέρασε συμμετοχή του 
στις δραστηριότητες της Ένωσης ως επίσης και τις συνεδρίες των 
διοικητικών οργάνων της (Γενική Συνέλευση και Εκτελεστική Επι-
τροπή) αλλά και την εκπροσώπηση στις εξειδικευμένες επιτροπές 
για τον τουρισμό, την εφοδιαστική και τις μεταφορές και τις επεν-
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δύσεις. Η Ένωση εκπροσωπεί τα Μεσογειακά Επιμελητήρια και το 
ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος σ’ αυτή. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ εξέφρασε επίσης την 
πρόθεση του, σε ειδική διαβούλευση της Ένωσης, να συμμετά-
σχει στο πρόγραμμα “Euromed Invest” το οποίο θα αφορά τις 
επενδύσεις στη Μεσογειακή Λεκάνη και στην κατεύθυνση αυτή 
υπέβαλε τους επιθυμητούς τομείς παρέμβασης του.

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες της Ένωσης που στό-
χο έχουν την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μετα-
ξύ των Βαλκανικών χωρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό 
χώρο συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά ότι το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος στην Ένωση 
εκπροσωπώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή. 

Το 2012 συνέπεσε με την ανάληψη της προεδρίας της Ένωσης 
από το ΚΕΒΕ και ως εκ τούτου οι δύο Γενικές Συνελεύσεις της 
Ένωσης για το χρόνο αυτό διοργανώθηκαν στην Κύπρο από το 
Επιμελητήριο τον Μάρτιο και Νοέμβριο του 2012. Στη Συνέλευ-
ση του Νοεμβρίου έλαβαν μέρος 20 σχεδόν εκπρόσωποι των 
Βαλκανικών Επιμελητηρίων και ασχολήθηκαν με σειρά θεμάτων 
που απασχολούν τις Βαλκανικές χώρες. Συγκεκριμένα μεταξύ 
άλλων συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Η ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ
Η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ΜΜΕ
Η συμμετοχή των Βαλκανικών Επιμελητηρίων σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές 
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η συμβολή της στην ανά-
πτυξη

Στη Συνέλευση παρευρέθηκε και μίλησε εκτός από τον Πρόεδρο 
του ΚΕΒΕ και ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα 
κος Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόο-
δο και τα αποτελέσματα  της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. το Β’ 
Εξάμηνο του 2012.

Στα πλαίσια της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε επίσης την προ-
ηγούμενη μέρα ειδική συνεδρία του Συμβουλίου Γυναικών Επιχει-
ρηματιών της Ένωσης η οποία ασχολήθηκε με θέματα γυναικεί-
ας επιχειρηματικότητας, ισότητας των φύλων, δραστηριοποίησης 
του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για ενδυνάμωση των γυναικών.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε σε ειδική έρευνα για τις συνδέσεις και τις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των Βαλκανικών χωρών ενόψει της Γενικής 
Συνέλευσης της Ένωσης που έγινε τον Απρίλιο 2013 στο Μαυρο-
βούνιο. Τα κύρια συμπεράσματα της Συνέλευσης ήταν η ανάγκη 
περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανι-
κών Επιμελητηρίων, η περαιτέρω ανάγκη προώθησης των υπηρε-

σιών των Επιμελητηρίων, η προώθηση της περιφερειακής συνερ-
γασίας για βελτίωση των μεταφορικών υποδομών στα Βαλκάνια 
και η ενθάρρυνση των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών χωρών να 
προωθήσουν τις μεταφορικές συνδέσεις σε ολόκληρα τα Βαλκά-
νια.

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(UEAPME)
Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συν-
δέσμου ΜΜΕ συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. 
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος του Συνδέσμου εκπροσωπώντας τις 
Κυπριακές επιχειρήσεις. Ο Σύνδεσμος συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό 
δίνει την ευκαιρία στο ΚΕΒΕ να συμμετέχει στη διαμόρφωση των 
θέσεων και απόψεων των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων που τί-
θενται ενώπιον της Επιτροπής.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου ως επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών που ασχο-
λούνται με θέματα όπως η κατάρτιση, τα κοινωνικά θέματα, το πε-
ριβάλλον, τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κ.α.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε διαβου-
λεύσεις του Συνδέσμου για Εφαρμογή της Οδηγίας για Καθυστε-
ρημένες Πληρωμές, το Πλαίσιο Ποιότητας για Εκπαιδευομένους, 
τους Κανόνες για Είσοδο και ∆ιαμονή στην Ε.Ε. μη Κοινοτικών 
Ερευνητών και φοιτητών, την Προώθηση και Επικύρωση της Μη 
τυπικής και Άτυπης Κατάρτισης, την Ισομισθία, την αναθεώρηση 
των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις ∆η-
μόσιες Ενισχύσεις (Γενικές Εξαιρέσεις και Ντε Μίνιμις) την Αξι-
ολόγηση της Ενσωμάτωσης της Οδηγίας για Ίση Μεταχείριση, 
τη Νεανική Απασχόληση, την Προστασία της Επιχειρηματικής και 
Ερευνητικής Τεχνογνωσίας, τις Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για 
Περιφερειακές Ενισχύσεις, την Πρόταση Οδηγίας περί Μη ∆ια-
κρίσεων, την αναθεώρηση της Οδηγίας για Τοποθέτηση Εργαζο-
μένων, την Ασφάλεια των Προϊόντων, τη Μαθητεία, κ.α.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε έρευνες για την εμπλοκή των 
ΜΜΕ και των οργανώσεων τους στο σχεδιασμό και εφαρμογή 
των προγραμμάτων της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και των 
διαρθρωτικών ταμείων αλλά και σε σεμινάριο που διοργανώθη-
κε στην Κύπρο (με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας της 
ΕΕ) από τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ με θέμα τον Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό ∆ιάλογο.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Ειδικό Βαρόμετρο 
του Συνδέσμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διεξάγοντας 
έρευνα σε εθνικό επίπεδο και παρέχοντας στοιχεία για το επιχει-
ρηματικό κλίμα όπως το βλέπουν οι Κυπριακές ΜΜΕ. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το επιχειρηματικό κλίμα  ήταν 
πολύ χειρότερο από την πρώτη φορά σκιαγραφόντας μια πραγ-
ματικά απαγοητευτική εικόνα συνεπεία των δυσμενών επιπτώσεων 
της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα στις ΜΜΕ.
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε 
ειδική έρευνα αξιολόγησης του έργου του Ευρωπαϊκού Συνδέ-
σμου ΜΜΕ και συνέβαλε στην ετοιμασία της έκθεσης για την Κύ-
προ και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με το Πλαί-
σιο ∆ράσεων για την Ισότητα των Φύλων που συμφωνήθηκε από 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ είχε 
σημαντική συμμετοχή στη διαβίβαση θέσεων και απόψεων του 
Συνδέσμου τόσο σε Κύπριους Υπουργούς που προήδρευαν διά-
φορα συμβούλια της ΕΕ όσο και σε αξιωματούχους της ΕΕ που 
επισκέπτονταν την Κύπρο λόγω της Κυπριακής Προεδρίας της 
ΕΕ.

Ευρωεμπόριο (EUROCOMMERCE)
Το ΚΕΒΕ ως πλήρες μέλος του Ευρωεμπορίου εκπροσωπεί τον 
εμπορικό τομέα της Κύπρου στον οργανισμό αυτό, που εκπροσω-
πεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου 
των Ευρωπαϊκών χωρών και συμμετέχει στις δραστηριότητες του.

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωεμπορίου συνεχίστη-
κε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ 
συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικη-
τικού Συμβουλίου του οργανισμού καθώς και στις εργασίες εξει-
δικευμένων επιτροπών που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο, 
τις ΜΜΕ και την πολιτική για τις επιχειρήσεις, τα κοινωνικά θέμα-
τα και τον κοινωνικό διάλογο κ.α.

Κατά την περίοδο που πέρασε το ΚΕΒΕ υπέβαλε θέσεις και από-
ψεις σε διαβουλεύσεις του Ευρωεμπορίου για την ανάγκη ίδρυ-
σης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ∆εξιοτήτων για το Εμπόριο σε 
σχέση με την Απασχόληση (ιδιαίτερα τη Νεανική) και τις ∆εξιό-
τητες, το Πλαίσιο Ποιότητας για Εκπαιδευομένους, την Εφοδια-
στική Αλυσίδα, την Ενιαία Αγορά, τα Μέσα Εμπορικής Άμυνας, 
τις ΜΜΕ, τις Νέες ∆εξιότητες και Θέσεις Εργασίας, την Τοποθέ-
τηση Εργαζομένων την Ελάττωση του ∆ιοικητικού Φόρτου για τις 
ΜΜΕ,  την Επιχειρηματικότητα, τις 10 πιο επαχθείς νομοθεσίες 
για τις επιχειρήσεις σε Κοινοτικό επίπεδο, τους ∆ιεθνείς ∆ημόσι-
ους ∆ιαγωνισμούς, τη Μαθητεία, κ.α.

Παράλληλα έλαβε μέρος σε σχετική έρευνα του Ευρωεμπορίου 
που σκοπό είχε την αναβάθμιση του τρόπου εργασίας και των 
δραστηριοτήτων τόσο του οργανισμού όσο και των εξειδικευμέ-
νων επιτροπών του, σε έρευνα σε σχέση με τις προτεραιότητες 
της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εμπορίου, σε έρευνα για τη νέα Οδηγία 
που αφορά τα ∆ικαιώματα των Καταναλωτών και σε έρευνα για 
την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Υπηρεσία Κωδικοποίησης GS1
Ο GS1 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει 
στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε 113 χώρες στον κόσμο.  
Ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή παγκό-
σμιων προτύπων και λύσεων, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτι-

κότητας και τη διαφάνεια των εφοδιαστικών αλυσίδων σε παγκό-
σμιο και σε εθνικό επίπεδο.  
Με τα πρότυπα GS1, προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και οι σχετικές 
με αυτά πληροφορίες διακινούνται αποτελεσματικά και με ασφά-
λεια προς όφελος των επιχειρήσεων.  Με τον τρόπο αυτό διευκο-
λύνονται στη συνεργασία τους επιχειρήσεις από όλα τα μέρη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας: διανομείς, λιανέμποροι, νοσοκομεία, 
μεταφορείς, τελωνεία,  κ.α.  Τα πρότυπα GS1 απευθύνονται σε πε-
ρισσότερους από 20 βιομηχανικούς κλάδους και χρησιμοποιού-
νται από 2 εκατομμύρια και πλέον επιχειρήσεις στον κόσμο.
Η σειρά προϊόντων και υπηρεσιών του GS1 συνεχώς αναβαθμί-
ζεται και αυτή τη στιγμή προσφέρει συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος προτύπων GS1, τις τεχνολογίες και λύσεις της επό-
μενης γενιάς όπως το GDSN (συγχρονισμός δεδομένων), το 
EPCglobal (τεχνολογία RFID), το MobileCom (υπηρεσία αναγνώ-
ρισης προϊόντων – barcode μέσω κινητών τηλέφωνων) και την 
Ιχνηλασιμότητα.  Στόχος της υπηρεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο εί-
ναι η σταδιακή μεταμόρφωση της σε ένα οργανισμό ο οποίος να 
προσφέρει άμεσες λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στις επιχειρή-
σεις αλλά και  στους καταναλωτές.  

Πιο συγκεκριμένα ο  ρόλος του GS1 Κύπρου είναι να εκδίδει και 
να διαχειρίζεται τους κωδικούς αριθμούς GS1 για λογαριασμό 
των Κυπριακών  επιχειρήσεων, να διαχειρίζεται και να προωθεί τη 
χρήση του συστήματος και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων GS1.  Επιπρόσθετα ο 
GS1 Κύπρου αναλαμβάνει δραστηριότητες και  προσφέρει υπη-
ρεσίες όπως εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, ώστε να βεβαιώ-
νεται για την ορθή χρήση του συστήματος από τους συνδρομητές 
του.  Κατά τον τελευταίο χρόνο η Υπηρεσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με τον τομέα του λιανικού εμπορίου και έχει επιτύχει ώστε το πρώ-
το σύστημα EDI (Electronic Data Interchange) να βασίζεται στα 
πρότυπα και στις οδηγίες του GS1.   Το EDI είναι η ηλεκτρονική 
ανταλλαγή πληροφοριών των επιχειρήσεων υπό μία πρότυπη μορ-
φοποίηση (standardized format) μεταξύ του Ηλεκτρονικού Υπο-
λογιστή του αποστολέα και του δέκτη, η οποία οδηγεί στην ελάχι-
στη χρήση χειροκίνητης καταχώρησης.

WASME
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές ΜμΕ στον διεθνή οργανισμό 
WASME (World Association for Small and Medium Enterprises) 
και συμμετέχει στην προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  Ο WASME  ιδρύθηκε το 1980 στην Ινδία 
και συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους υποστηρικτές 
των ΜμΕ  συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων διεθνών 
οργανισμών όπως ILO, UNIDO, UNESCO, ITC και άλλοι.
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∆ιάρθρωση ΚΕΒΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Λοϊζίδης
 (μέχρι 31/12/2012)

 Μάριος Τσιακκής 
 (από 1/1/2013)

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:        
ΑΝΑΠΛ.  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ανδρέας Ανδρέου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΜΠΟΡIΟΥ:  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χρίστος Πετσίδης
         
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:               
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Λεωνίδας Πασχαλίδης

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ:
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Αιμίλιος Μιχαήλ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Κάτια Αντωνίου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρίαμος Λοϊζίδης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: Άντρη Γεωργιάδου

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ :   Βασίλης Βασιλειάδης 
                                        ∆ήμητρα Παλάοντα
                                        Χρίστος Ταντελές
                                        Στάλω ∆ημοσθένους
                                        
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI : Λία Ριρή
 Παναγιώτης Παναγή
 Μιχάλης Πρωτοπαπάς
 Ζαχαρίας Μανιταράς  
 Θεόδωρος Άντερσον
 Πολύκαρπος  Περατικός 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ανδρούλλα Ξενοφώντος
 Στέλλα Νικολάου
 Μάρθα Γεωργιάδου
 Μερόπη Κάττου
 Μαρία Κωνσταντίνου
 Κλαίρη Ανδρέου
 Άννα Τσαγγάρη
 Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου
 Ελευθερία Ξενοφώντος
 Έλενα Κλεάνθους
 Σούλα Πάρπα
 Γιάννα Πελεκάνου
 Γεωργία Βενιζέλου
 Νίκος Παντελή
 Πανίκος Παναγιώτου
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∆ιάρθρωση Toπικών ΕΒΕ 

ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Σωκράτης Ηρακλέους

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:   Ανδρέας Αντωνιάδης

ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:  Nιόβη Παρισινού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   Αφρούλλα Χριστοδούλου
   Χρύσω Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Χρήστος Αναστασιάδης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ:   Άνθια Παπαγεωργίου
   Νικόλας Ιορδάνους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   Κωστάκης Χρίστου
   Σοφία Λεωνίδου

   
ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Ιάκωβος Χ’’Βαρνάβας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   Μάρω Παπαλεοντίου
   Χριστοφής Ζαχαρουδιού
   Κίκα Χαραλάμπους
ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   Σκευούλα Κλεάνθους
   ∆ημήτρης Χρίστου
   Μαρία Πογιατζή
 
ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Κενδέας Ζαμπυρίνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   Νατάσα ∆ημητρίου
                                                                              Μάριος Ανδρέου
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Παραγωγή: (Βιομηχανία-Γεωργία)

1.Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου – Μ. Σωκράτους
2.Kυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού – Γιώργος Ιεροδιακόνου
3.Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Κύπρου - Κ. Χ’ Χριστοδούλου
4.Παγκύπριος  Σύνδεσμος Παραγωγών, Συσκευαστών Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών και Σταφυλών  - Πλ. Λανίτης
5.Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων  - Χρ. Μιτσίδης
6.Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών  -   Λ. Σαββίδης
7.Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών  - Λ. Ψημολοφίτης
8.Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανοποιημένης Συσκευασίας Αγροτικών Προϊόντων και Άλατος -  Μ. ∆ημητρίου
9.Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών – Γ. Κατωδρύτης
10.Παγκύπριος Σύνδεσμος Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών  - Α. Νεοφύτου
11.Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας  - Σ. Αγρότης
12.Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων – Λ. Λουκά
13.Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων – Γ. Ττοφή
14.Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου/Ενέργειας  - Γ. Ανδρέου
15.Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων – Π. Παραδεισιώτης
16.Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών  - Α. Λατούρος
17.Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών  - Χ. Παττίχης
18.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου  - Α. Γεωργίου
19.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου  - Κ. Γρηγορίου   
20.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου  - Μιχ. Μιχαηλίδης
21.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου –  
22.Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου  -  Αντ. Χριστοδούλου
23.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου – κα. Κικούλλα Κότσαπα
24.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιϊας Κύπρου  - Ντ. Μιτσίδης
25.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μπισκοτοποιϊας, Σοκολατοποιϊας, Σνάκς και Ζαχαροπήκτων  - Α. Χ” Κυριάκος
26.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου  -  Π. Παπαφιλίππου
27.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου  - Χρ. Παπαδόπουλος 
28.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος  - Σ.  Τσουρής
29.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών –  Α. Χ’ Παναγής
30.Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου – Αλ. Μιχαηλίδης
31.Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου – Π. Φωτιάδης
32.Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος  - Ν. Κυριάκου
33.Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού Κύπρου – Μ. Πούφος
34.Σύνδεσμος Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων – Ε. Ψημολοφίτης
35.Σύνδεσμος Μύλων Ζωοτροφών  -Γ. Τσαππής
36.Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου  - Γ. Πέτρου

Επαγγελματικοί Συνδέσμοι και Προέδροι
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Εμπόριο:

1.Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου  - Γ. Ανηλιάδης
2.Κυπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Α. Χριστοφίδης 
3.Κυπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  - Μ. Μιλτιάδους
4.Κυπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  -  Ν. Κυριακίδης
5.Κυπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Ξ. Ξενόπουλος
6.Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Γ. Κουρρής 
7.Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Α. Κασιουρής
8.Κυπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Γ. Μιχαηλίδης
9.Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Α. Πηγασίου
10.Κυπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Χρ. Χριστοφόρου
11.Κυπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Μ. Ανδρέου
12.Κυπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Μ. Κλείτου
13.Κυπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Χρ. Παπαβασιλείου
14.Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Τζ. Χατζηχάννας
15.Κυπρό-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Μιχ. Αντωνιάδης
16.Κυπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Μ. Λανίτης
17.Κυπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Α. Μουσιούττας
18.Κυπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών–Αντ. Χατζηρούσος
19.Κυπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Γ. Λοΐζου
20.Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Γ. Παπαναστασίου
21.Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – ∆. Βάκης
22.Κυπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Μ. Μιχαήλ
23.Κυπρο-Πολωνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Λ. Παπαφιλίππου
24.Κυπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος - Κ. Ερωτοκρίτου
25.Κυπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Eυγ.Ευγενίου
26.Κυπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Κλ. Αλεξάνδρου
27.Κυπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – ∆. Σεβέρης
28.Κυπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Χρ. Βενιαμίν
29.Κυπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος – Β. Λοΐζου
30.Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής  - Α. Περικλέους
31. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και ∆ιανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων - Χρ. Αγκαστινιώτης
32.Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου -  Αλ. Λίλλητος     
33.Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών  - Μ. Χ’’Γιάννης
34.Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας –  Σ. Ζαννέτος
35. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου – Π. Χριστοδουλίδης
36.Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου  - Α. Χρίστου
37.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου  - ∆. ∆ημάδης
38.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών  - Ο. Θεοδούλου
39.Σύνδεσμος Εισαγωγέων και ∆ιανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου – Β. Πετρίδης
40.Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Μεταπωλητών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – ∆. Θεοχάρους
41.Σύνδεσμος Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών – Χ. Πετούσης
42.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών – Π. Αγρότης
43.Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Αλιείας Κύπρου  - Π. Παναγιώτου 
44.Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής  - Α. Αγαθοκλέους
45.Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών – Γ. Παπάς
46.Σύνδεσμος Προμηθευτών Αδασμολόγητων Ειδών Κύπρου  - Ρ. Λυσιώτης
47.Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης – Ζ. Μαρκίδης
48.Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου  - Αυγ. Ποταμίτης  
49.Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου  - Φ. Νεοφύτου
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Υπηρεσίες:

1.∆ιεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας  (FIABCI Τμήμα Κύπρου) –Κλ. Τοφαρίδης
2.Ένωση ∆ιπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου  - κα. Βάκια Ιωαννίδου
3.Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών  – Γ. Μούσκας
4.Επιμελητήριο Νέων Κύπρου  - Α. Χριστοφίδης
5.Ινστιτούτο ∆ημοσίων Σχέσεων Κύπρου  - Μ. Κωνσταντίνου 
6.Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ)-  κα Αλ.  Γαλανού
7.Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο –  Eugen Adami
8.Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνικών Κλιματισμού & Ψύξης Οχημάτων – Λ. Αγαπίου
9.Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως  - Α. Μελετίου
10.Κυπριακός Σύνδεσμος ∆ιοργανωτών Συνεδρίων  & Τουρισμού Κινήτρων – Σπ. Σπύρου
11.Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας – Χ. Κυριακίδης
12.Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας – Γ. Αργυρού
13.Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών –   κα. Α. Σωφρονίου 
14.Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) – Αλ. Μιχαηλίδης
15.Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων  - Γ. Στροβολίδης
16.Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως  - Σ. Σπύρου
17.Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας – Γ. Νταβέλης
18.Κυπριακός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών  -  Α. Χριστοφίδης
19.Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων – Α. Βαροσιώτης
20.Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιερμηνέων Συνεδρίων  - κα Μ. Χουβαρτά
21.Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων – Π. Καλλής
22.Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών – Μ. Αλεξάνδρου
23.Παγκύπριος Σύνδεσμος Μηχανολόγων Αυτοκινήτων – Ρ. Ραφαήλ
24.Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων  - Χ. Λοϊζίδης
25.Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων  - Στ. Παρπούτης
26.Σύνδεσμος  ∆ιεθνών ∆ιαμεταφορέων Κύπρου –  Γ. Αντωνιάδης
27.Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού  - Α. Χαριλάου
28.Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου  - Φ. Ζαχαριάδης
29.Σύνδεσμος ∆ημοσίων Εταιρειών Κύπρου  - Στ. Λεπτός
30.Σύνδεσμος ∆ιαφημιζομένων Κύπρου – Γ. Ευρυπιώτης
31.Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου – ∆. Θεοδοσίου  
32.Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου – Ι. Χαριλάου 
33.Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου – Λ. Λοϊζου
34.Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού  - Γ. Μιχαηλίδης
35.Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου  - ∆. Καλαβανάς 
36.Σύνδεσμος ∆ιαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου  - Στ. Αναστασιάδης
37.Σύνδεσμος ∆ιεθνών Τραπεζών – K. Zimarin
38.Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Ν. Μιχαηλάς
39.Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου  – Α. Τηλλυρής
40.Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου  - Γ. Γαβριήλ  
41.Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου  - Σ. Αδαμίδης
42.Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου -  Α. Βαροσιώτης
43.Σύνδεσμος Καταστημάτων ∆ιαρκούς Εξυπηρέτησης - Α. Θεοδούλου
44.Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου  - Μ. Κυναιγείρου 
45.Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό – κα Τ. Λοϊζίδου
46.Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων – Θ. Αριστοδήμου  
47.Σύνδεσμος Μηχανικών Σκαφών Θαλάσσης Κύπρου  - Κ. ∆ημητρίου
48.Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου  - Χρ. Παπαβασιλείου
49.Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και ∆ραστηριοτήτων Κύπρου – Ι. Πέτρου
50.Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου  - κα Π. Χ’’∆ημητρίου
51.Σύνδεσμος Σχεδιαστών Μόδας Κύπρου – Π. Παντελή
52.Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου  - Β. Μαντοβάνης
53.Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου – Π. Χριστοδούλου  
54.Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου  -  Μ. Κληρίδης
55.Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου – Π. Γεωργιάδης
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Υπουργείο Οικονομικών
  1. Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
  2. Συμβουλευτική Επιτροπή ∆είκτη Λιανικών Τιμών
  3. Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΕΤΣΥ)
  4. τατιστικό Συμβούλιο
  5. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου

Υπουργείο Εμπορίου,Ενέργειας, Βιομηχανίας & Τουρισμού
  1. Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικής Ανάπτυξης
  2. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
  3. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ)
  4. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
  5. Επιτροπή Επιλογής Βραβείου Εξαγωγών
  6. Τεχνικές Επιτροπές του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας 
 για την Ετοιμασία Κυπριακών Προτύπων για ∆ιάφορα Αγαθά
  7. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών
  8. Τεχνική Επιτροπή για θέματα Υψηλής Τεχνολογίας
  9. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)
10. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας  Πιστοποίησης ΚΕΠ
11. Επιτροπή Παρακολούθησης για ∆ημιουργία στη Κύπρο Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου
12. Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό
13. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
14. Εκπροσώπηση σε Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωση που ασχολούνται με τον καθορισμό της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής    

Υπουργείο Εσωτερικών
  1.  Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας ∆ομικών Προϊόντων

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  1. Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
  2. Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  3. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
  4. Συμβούλιο Παραγωγικότητας
  5. Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού Κύπρου
  6. ∆ιοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών
  7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
  8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
  9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ)
10. Συμβούλιο Μαθητείας-Επαρχιακές Επιτροπές Μαθητείας
11. Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφείων  Εργασίας σε όλες τις πόλεις
12. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
13. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες
14. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 
15. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
16. Επιτροπή Ισότητας των  Φύλων στην απασχόληση & την Επαγγελματική Εκπαίδευση
17. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για Ωράρια λειτουργίας καταστημάτων στις Τουριστικές Περιοχές

Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί 
που μετέχει το ΚΕΒΕ
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18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  
19. Φορέας ∆ημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας 
22. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη ∆ιακίνηση Εργαζομένων 
23. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
24. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου ∆ιεύθυνσης

∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών 

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
  1. Συμβουλευτική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης
  2. Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΤΕ
  3. Συμβουλευτικό Σώμα Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  4. Συμβουλευτικό Σώμα Μεταλυκεικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) 

Υπουργείο Υγείας
  1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ)
  2. Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων
  3. Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τη ∆ιατροφή 
  4. Συμβούλιο Τροφίμων

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης & ∆ημόσιας Τάξης
  1. Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας
  2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
  3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
  1. Παγκύπριο Συμβούλιο  Περιβάλλοντος
  2. Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
  3. Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων
  4. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Γεωργικής Έκθεσης
  5. Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών
  6. Eθνική Επιτροπή για Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ
  7. Συμβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕ∆ΑΣ)
  8. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων
  9. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
10. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ)
11. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις
12. Συμβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Υδάτων

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
  1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
  2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού
  3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας
  4. Ευρωπαϊκή Πολιτική ∆ιαστήματος 
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Γραφείο  Προγραμματισμού
  1. Τεχνική Επιτροπή Συμφωνιών για Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων
  2. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος (RISC) για την Καινοτομία
  3. Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού
  4. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 2 που συγχρηματοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  5. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 3 που συγχρηματοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  6. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της Αλιείας που συγχρηματοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  7. Επιτροπή Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal που συγχρηματοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
  8. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg III/A Ελλάδα – Κύπρος
  9. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία
10. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας
11. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Tech – SME Partnering για προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων 
12. Συμβούλιο Ιδρύματος ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ∆ια βίου Μάθησης
13. Επιτροπή ∆ιακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 

Ανεξάρτητες Επιτροπές
  1. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής Ενέργειας
  2. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ενέργειας
  3. Συντονιστική Επιτροπή για τη Μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)
  4. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
  5. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα αειφόρου κατασκευής ∆ημόσιων και Ιδιωτικών Έργων (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
  6. Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Επίτευξης του Στόχου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-ΑΠΕ

Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
  2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  3. Συμβουλευτική Επιτροπή για ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας
  4. Συμβουλευτική Επιτροπή για την ελεύθερη διακίνηση εργατών
  5. Συμβουλευτικό Σώμα Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης
  6. Φορέας για τη δια Βίου Μάθηση
  7. Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση της Επιτροπής της ΕΕ για τον  Κοινωνικό ∆ιάλογο






