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Με επιτυχία η τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών

Ένεση για την οικονομία
η ενίσχυση των εξαγωγών
Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η φετινή 
τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών 
2012, με την Πολιτεία να τονίζει τη σημασία 
των εξαγωγών ειδικά σε περιόδους κρίσης, 
όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων ότι «βραβεύουμε σήμερα 
τους καλύτερους εκφραστές της κυπριακής 
ανταγωνιστικότητας, οι οποίοι προβάλλουν 
με τον καλύτερο τρόπο την πατρίδα μας στο 
εξωτερικό». Και είμαι σίγουρος, πρόσθεσε ο 
κ. Αναστασιάδης ότι οι ίδιοι θα ηγηθούν της 
επανεκκίνησης μιας νέας αναπτυξιακής πο-
ρείας την οποία χρειάζεται η οικονομία μας.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργει-

ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. 
Γιώργος Λακκοτρύπης τόνισε ότι ο θεσμός 
των Βραβείων Εξαγωγών, με πορεία τριών 
και πλέον δεκαετιών καθίσταται, φέτος ιδι-
αιτέρως σημαντικός, αφού εν μέσω της κρί-
σης αναγνωρίζει και αναδεικνύει τις άοκνες 
προσπάθειες των επιχειρήσεων μας για αύ-
ξηση των εξαγωγών των κυπριακών προϊό-
ντων και υπηρεσιών.
Εκ μέρους του ΚΕΒΕ ο Πρόεδρος του κ. 
Φειδίας Πηλείδης ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι σε μια εποχή όπου ζητούμενο είναι η 
ανάπτυξη, οι εξαγωγές πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων μας. 
Ο κ. Πηλείδης είπε επίσης ότι το ΚΕΒΕ εί-
ναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στο θέμα 

των εξαγωγών, γιατί γνωρίζει καλύτερα από 
οποιονδήποτε τη σημασία της ανάπτυξης 
του τόπου.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Απονομής του Βραβείου Εξαγωγών 
και Επίτιμος Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ 
κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης είπε ότι με βάση 
τα επίσημα στοιχεία οι συνολικές εξαγω-
γές αυξήθηκαν κατά 1.8% το 2012, έναντι 
του 2011. Η θετική πορεία των εξαγωγών, 
πρόσθεσε ο κ. Λοϊζίδης, συνεχίστηκε και το 
2013 με αύξηση κατά 11.6% για την περίο-
δο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου.
Οι πλήρεις ομιλίες και τα ονόματα των 
επιχειρήσεων που βραβεύτηκαν δημοσι-
εύονται στις σελίδες 16-19.
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 Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφορεί ηλεκτρονικά και αποστέλλεται σ’όλους τους επιχειρηματίες-μέλη του Επιμε-

λητηρίου που ξεπερνούν τις 10,000. Οι επιχειρήσεις που διαφημίζουν στην εφημερίδα μας εκτός του ότι βοηθούν 

οικονομικά το ΚΕΒΕ έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι οι διαφημίσεις τους έχουν αντίκρυσμα. Με δεδομένη 

την αναβάθμιση της εφημερίδας μας, έχει μεγαλύτερη απήχηση η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των επι-

χειρηματιών μέσα από την “Εμποροβιομηχανική”.

  αναγνώστες βλέπουν τις διαφημίσεις σας
Η ίδ ΚΕΒΕ λ Η εφημερίδα του ΚΕΒΕ κυκλοφο

10.000

 Επικοινωνία με E-mail με τα μέλη ΚΕΒΕ
Η επικοινωνία του ΚΕΒΕ με τα μέλη γίνεται τώρα και λίγο καιρό με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail. 

Μέλη που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΒΕ για ρύθμιση του.@
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ΚΕΒΕ: Να αναβληθεί η απόφαση
για προστασία της 1ης κατοικίας

Για να υπάρξει ολοκληρωμένη ρύθμιση
Την αναβολή της ψήφισης από τη Βουλή του νομο-

σχεδίου που αφορά την προστασία της πρώτης κα-

τοικίας ζήτησε το ΚΕΒΕ κάτι που τελικά έγινε.

Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ, το θέμα αυτό είναι πολύ 

λεπτό με άπειρες ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό χρειάζεται 

ενδελεχής μελέτη όλων των πτυχών του, προτού 

υπάρξει μια τελική νομοθεσία.

Στόχος, επισημαίνει το ΚΕΒΕ, δεν πρέπει να είναι μια 

γενική ρύθμιση που θα καλύπτει τους πάντες, αλλά 

μια διευθέτηση που θα εξυπηρετεί τόσο τους έχο-

ντες πραγματικό πρόβλημα με τα δάνεια τους που 

αφορούν την πρώτη κατοικία, όσο και τις τράπεζες 

για να μην υπάρξει ανάγκη για νέα ανακεφαλαιοποί-

ησή τους.

Ενόψει των πιο πάνω, το ΚΕΒΕ κάνει έκκληση στη 

Βουλή να μην προχωρήσει βιαστικά στη ψήφιση του 

εν λόγω νομοσχεδίου, αλλά να δώσει χρόνο για πε-

ραιτέρω διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, ώστε να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα που 

εξυπηρετεί το σύνολο της οικονομίας.

Το ΚΕΒΕ, τέλος, ζητά μια ολοκληρωμένη πρόταση 

για το θέμα, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή εκκρεμό-

τητες που θα αυξήσουν αντί να μειώσουν τα προβλή-

ματα για την οικονομία και τον τόπο.

Η 9η Υπουργική Διάσκεψη της Ευρωμεσογειακής 

Βιομηχανικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου απασχολήθηκε 

κατά κύριο λόγο με τις μελλοντικές στρατηγικές με 

ενθάρρυνση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) 

στην εξαγωγική τους συμπεριφορά και απόδοση.  

Συζητήθηκαν επίσης  οι  στρατηγικές διεθνοποίησης 

και η σημασία των δικτύων και των συνεργατικών  

σχηματισμών για ανάπτυξη και βελτίωση της αντα-

γωνιστικότητας των ΜμΕ στις διεθνείς αγορές. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας κ. 

Στέλιος Χειμώνας, που εκπροσώπησε την Κύπρο 

σε σχετική παρέμβασή του, σημείωσε την ανάγκη 

για περαιτέρω προώθηση των ευρωμεσογειακών δι-

κτύων και συνεργασιών σε τομείς που αφορούν την 

Έρευνα και την Ανάπτυξη και τόνισε πως είναι εξαι-

ρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει τόσο την οικονο-

μική όσο και τη διοικητική συνεργασία βιομηχανικής 

ανάπτυξης μεταξύ τρίτων χωρών και των κρατών 

μελών της Μεσογείου. 

Ο κ. Χειμώνας χαιρέτισε την προώθηση μιας ενισχυ-

μένης βιομηχανικής συνεργασίας και ανάπτυξης στη 

Μεσογειακή λεκάνη, ιδιαίτερα σε έργα κοινού ενδια-

φέροντος μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι το-

μείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας 

αποτελούν, είπε, τομείς προτεραιότητας και η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει τους τρόπους 

εκείνους που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ 

των χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωμεσογειακή 

Συνεργασία. Πρέπει, να έχουμε σχέδιο δράσης με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για επίτευξη των 

στόχων μας και να καθοριστούν τρόποι καλύτερης 

επικοινωνίας μεταξύ των χωρών.

Οι Υπουργοί συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με την 

οποία παρέχεται πολιτική στήριξη για συνέχιση της 

Ευρώ-Μεσογειακής Συνεργασίας και προσδιορίζο-

νται οι συμφωνημένες προτεραιότητες και δράσεις 

που πρέπει να προωθηθούν τόσο σε περιφερειακό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση και 

ενθάρρυνση της Βιομηχανικής Συνεργασίας.

Στήριξη στην Ευρώ-Μεσογειακή Βιομηχανική Συνεργασία 
προωθείται στα πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο
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Προοπτικές συνεργασίας και επενδύσεων από τα ΗΑΕ
ανάδειξε το Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ντουμπάϊ

Ορόσημο στην αμοιβαία οικονομική ανάπτυξη 

της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-

των χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ. Νίκος Αναστασιάδης το Επιχειρηματικό Φό-

ρουμ που συνδιοργανώθηκε στο Ντουμπάϊ από 

το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Dubai Chamber, το Υπουργείο Ενέρ-

γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον 

Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων 

και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου Χωρών 

Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου.  Το 

Φόρουμ οργανώθηκε στις 16 Απριλίου στα πλαί-

σια επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην αποστολή συμμετείχαν και Κύπριοι Επιχει-

ρηματίες για τους οποίους διοργανώθηκαν συ-

ναντήσεις με επιχειρηματίες των ΗΑΕ και το ίδιο 

το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

σημαντικού αριθμού επιχειρηματιών των ΗΑΕ 

από τους οποίους εκδηλώθηκε ενεργό ενδιαφέ-

ρον για επενδύσεις και συνεργασία με την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος ήταν ο κύ-

ριος ομιλητής στο Φόρουμ τόνισε ότι η Κύπρος 

και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απολαμβάνουν 

παραδοσιακά φιλικές σχέσεις και η παρουσία στο 

Φόρουμ τόσων επιχειρηματιών από τις δύο χώ-

ρες υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειες που 

γίνονται από τις δύο πλευρές για την ενίσχυση 

της συνεργασίας μας τόσο στο πολιτικό όσο και 

στο οικονομικό επίπεδο». 

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος παρέχει επενδυτικές 

ευκαιρίες στους τομείς του εμπορίου, της ενέρ-

γειας, των κτηματικών δραστηριοτήτων, των με-

γάλης κλίμακας αναπτυξιακών έργων, της ναυτι-

λίας, της υγείας, της τεχνολογίας και καινοτομίας 

και του τουρισμού και  σημείωσε ότι το επιχει-

ρηματικό φόρουμ αποτελεί ένα ορόσημο στην 

αμοιβαία οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών. 

Συνέχεια στη σελ. 33



4
 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

......................................................................................................................................................................... ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2014 

Γενική συνέλευση Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού

Στόχος πρέπει να είναι η τουριστική 

περίοδος των 365 ημερών
«Ο αειφόρος τουρισμός να διαδραματίσει καθορι-

στικό ρόλο στην απάμβλυνση του προβλήματος 

της εποχικότητας και να γίνει η κινητήριος δύναμης 

για τον τουρισμό 365 – τουρισμός ολόχρονα».

Αυτά τονίσθηκαν μεταξύ άλλων στη Γενική Συνέ-

λευση των μελών του Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφε-

ρόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού  που πραγμα-

τοποιήθηκε στo «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» της 

Κύπρου στη Λευκωσία.

 Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν ο νέος Πρόεδρος 

του ΚΟΤ Δρ. Κώστας Καδής ο οποίος συνεχάρη το 

Σύνδεσμο για την προσφορά του στη διαφοροποί-

ηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, ενώ 

ο Αντιπρόεδρος Τουρισμού του ΚΕΒΕ κ. Ντίνος 

Λευκαρίτης τόνισε το σημαντικό ρόλο του Συν-

δέσμου στις προσπάθειες που καταβάλλονται για 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  Παρευρέ-

θηκαν επίσης εκτός από τα μέλη του Συνδέσμου 

παράγοντες του τουρισμού και γενικότερα του οι-

κονομικού τομέα της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιώργος Μιχαηλί-

δης προέβη σε σύντομη παρουσίαση του Συνδέ-

σμου και των μελών του που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

κυπριακή κουλτούρα, τα παραδοσιακά επαγγέλ-

ματα καθώς και με δραστηριότητες που σχετίζο-

νται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 

κατέθεσε την πρόταση για τουρισμό 365 και πως 

οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι θα συνεργαστούν με 

τον ΚΟΤ για να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους για 

να καταστεί η Κύπρος τουριστικό προορισμός ολό-

χρονα. Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στο Φώτο 

Φωτιάδη για την συνολική προσφορά του στον 

Κυπριακό Τουρισμό. Ο Κύριος Φωτιάδης σε ομιλία 

του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Κύπρος είναι πολύ μικρή και πολύτιμη για να 

κατασπαταλάται στον φθηνό μαζικό τουρισμό ο 

οποίος  έχει υποβαθμίσει  την τουριστική μοναδι-

κότητα  της  χώρας μας. Η προώθηση  του  πολι-

τιστικού  ποιοτικού  τουρισμού είναι ακριβώς αυτό 

που χρειάζεται σήμερα  η  όμορφη  Κύπρος για να  

αναπτύξει και να προβάλει μια λαμπρή τουριστική 

βιομηχανία για την οποία  διαθέτει  άλλωστε  όλες 

τις αναγκαίες πρώτες ύλες, άφθονες, αρίστης ποι-

ότητας και δωρεάν,  ιδανικές, δηλαδή,  προϋποθέ-

σεις για την επιτυχία κάθε βιομηχανίας».   

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-

λής Περιφέρειας Λεμεσού ο Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος 

Λακκοτρύπης τόνισε ότι οι Εταιρείες Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφερειών έχουν δη-

μιουργηθεί με κρατική πρωτοβουλία και σκοπό 

να ενθαρρυνθεί και να ενδυναμωθεί περαιτέρω η 

συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

στα θέματα του τουρισμού. Μέσω των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Εταιρειών, φορείς όπως Τοπικές 

Αρχές, Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και 

ο ΚΟΤ, εργάζονται εντατικά και συντονισμένα για 

την υλοποίηση και προώθηση των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της κάθε Επαρχίας.

Ο Υπουργός επισήμανε πως μέσα σε αυτό το 

πνεύμα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμε-

σού, παράγει σημαντικό και πολυσχιδές έργο, σε 

διάφορα επίπεδα. Πολλά επιτυγχάνονται στους το-

μείς της προώθησης, προβολής και ανάπτυξης του 

τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού, ενώ αρκετές 

παρεμβάσεις γίνονται και για επίλυση προβλημά-

των και επιτάχυνση διαδικασιών.

Για παράδειγμα, στον τομέα της προβολής, το υλι-

κό προώθησης της Λεμεσού έχει εμπλουτιστεί με 

τη δημιουργία «Τουριστικού Οδηγού Λεμεσού» στα 

ρωσικά. Παράλληλα, και η ηλεκτρονική προβολή 

της Επαρχίας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά μέσω 

της σελίδας που έχετε δημιουργήσει στο δημοφι-

λές κοινωνικό δίκτυο facebook, καθώς και με τις εκ-

στρατείες ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των γνωστών 

email campaigns, προς διοργανωτές συνεδρίων σε 

χώρες πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας.

Την ίδια στιγμή, μέσω της συνεργασίας της Εταιρεί-

ας Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και του ΚΟΤ, ο 

επισκέπτης μπορεί να βοηθηθεί τα μέγιστα με μία 

μεγάλη σειρά εξειδικευμένων εντύπων που εστι-

άζονται στην αρτιότερη πληροφόρηση του απαι-

τητικού τουρίστα, που ενδιαφέρεται να βιώσει τη 

Λεμεσό και την ευρύτερη Επαρχία όσο καλύτερα 

γίνεται. Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί, επίσης, 

και η τοποθέτηση ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε 

πέντε διαφορετικά σημεία της Λεμεσού και συγκε-

κριμένα στο Μεσαιωνικό Κάστρο, στον Εναέριο, 

στο Δασούδι, στον Άγιο Τύχωνα και στην Παρεκ-

κλησιά.

Ο κ. Λακκοτρύπης εξέφρασε την ικανοποίηση της 

Κυβέρνησης για τον ουσιαστικό ρόλο που διαδρα-

ματίζει η εταιρεία Λεμεσού στα τουριστικά δρώμε-

να και διαβεβαίωσε για την Κυβερνητική στήριξη 

στις προσπάθειές προς όφελος όχι μόνο της πε-

ριφέρειας Λεμεσού  αλλά και ολόκληρης της Κύ-

πρου.

Τόνισε ο Υπουργός ότι είναι ευρέως παραδεκτό 

ότι η Λεμεσός εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε 

έναν εξαιρετικά ελκυστικό τουριστικό προορισμό. 

Ιδιαίτερα για τη ρωσική αγορά, στην οποία η Κυ-

βέρνηση και ο ΚΟΤ επενδύουν πολλά, η Λεμεσός 

αποτελεί έναν πολύ αγαπητό προορισμό. Ενδεικτι-

κό αυτού είναι και το γεγονός ότι οι Ρώσοι κατα-

τάσσονται πρώτοι στις αφίξεις της Επαρχίας σας, 

ενώ ακολουθούν Βρετανοί, Έλληνες και Γερμανοί 

τουρίστες. 

Συνολικά το 2013 περίπου 250 χιλιάδες περιηγητές 

επέλεξαν τη Λεμεσό για τις διακοπές τους, αριθμός 

που σίγουρα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τις 

ενέργειες και πρωτοβουλίες της Εταιρείας Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λε-

μεσού, καθώς και με καλό συντονισμό όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Από πλευράς Κυβέρνησης 

πάντως, σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστούμε μαζί 

σας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ουσιαστικό το έργο που παράγουν οι εταιρείες 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
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Ενημέρωση για 
εργασιακά θέματα

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της πρωτο-
ποριακής του εμπλοκής στα εργα-
σιακά δρώμενα και παραμένοντας 
πιστό στην δέσμευση του να πλη-
ροφορεί και να καθοδηγεί ορθά τα 
μέλη του στο τομέα των εργασι-
ακών σχέσεων συνεχίζει και στην 
παρούσα έκδοση τη μόνιμη στήλη 
η οποία αποσκοπεί στην έγκυρη 
ενημέρωση των εργοδοτών και των 
διευθυντικών στελεχών των επιχει-
ρήσεων για τα εργασιακά θέματα.

Yπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Το προσοντούχο και έμπειρο προ-
σωπικό του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων πέραν από την εκπρο-
σώπηση του ΚΕΒΕ και των μελών 
του σε όλα τα τριμερή Σώματα και 
επιτροπές όπου συζητούνται θέματα 
εργασιακού περιεχομένου προσφέρει 
μεταξύ άλλων στα μέλη του τις πιο 
κάτω υπηρεσίες:
Μελέτη και αξιολόγηση των εργα-
τικών αιτημάτων καθώς επίσης και 
βοήθεια με τη συμμετοχή του στις 
διαπραγματεύσεις με τις Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις.

Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμε-
τώπιση προβλημάτων προσωπικού 
που παρουσιάζονται καθημερινά 
στους χώρους εργασίας. Παροχή 
συμβουλών που έχουν σχέση με 
τον Τερματισμό Απασχόλησης, την 
Κοινωνική Ασφάλιση, την ασφάλεια 
και υγεία και το περιβάλλον εργασί-
ας και γενικά με όλο το φάσμα της 
εργατικής νομοθεσίας.
Οργάνωση Σεμιναρίων εργασιακού 
περιεχομένου
Έκδοση εντύπων για Εργατικά 
Θέματα.

Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη 
διεκδίκηση αδειών εισαγωγής ξένων 
εργατών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

2. τηρούν φακέλους με στοιχεία όπως 

εξετάσεις, μετρήσεις, έρευνες κ.λ.π. 

για  κάθε υποστατικό, επιχείρηση ή 

εγκατάσταση εργοδότη ή αυτοεργο-

δοτούμενου  στον οποίο παρέχουν 

υπηρεσίες,

3. υποβάλλουν στον Αρχιεπιθεωρητή 

μέχρι το τέλος του πρώτου διμήνου 

κάθε  νέου έτους ετήσια έκθεση των 

δραστηριοτήτων τους, και 

4. τηρούν το επιχειρησιακό απόρρητο 

που αφορά τις ίδιες / τα ίδια όσο και 

τον  εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτού-

μενο στον οποίο παρέχουν υπηρεσί-

ες.

θ. Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν τύχει της 

έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, μπο-

ρεί  να προσφύγει στον Υπουργό για 

ακύρωση ή τροποποίηση της απόφα-

σης του Αρχιεπιθεωρητή. Μια τέτοια 

προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται το 

αργότερο εντός ενός μηνός από την 

ημέρα της κοινοποίησης της απόφα-

σης του Αρχιεπιθεωρητή στον ενδια-

φερόμενο.

Ι. Οι πρόνοιες του (α) της παρούσας 

παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην 

περίπτωση:

1. αυτοεργοδοτούμενου προσώπου ή 

εργοδότη που δεν εργοδοτεί άλλα 

πρόσωπα ή δεν έχει συνεταιρισμό με 

άλλο πρόσωπο,

2. αυτοεργοδοτούμενων προσώπων 

που από κοινού διεξάγουν επιχείρη-

ση υπό μορφή συνεταιρισμού μαζί 

με άλλους εργοδότες ή αυτοεργο-

δοτούμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι 

το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ο 

εργοδότης ή τουλάχιστον ένα από τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν σε συνε-

ταιρισμό διαθέτει επαρκή κατάρτιση, 

πείρα ή γνώσεις σε θέματα ασφάλει-

ας και υγείας στην εργασία, εξοπλισμό 

και άλλες ικανότητες για να ασχολεί-

ται με τις δραστηριότητες προστα-

σίας και πρόληψης και να παίρνει τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφα-

λίζεται ή προστασία της ασφάλειας 

και της υγείας του και των άλλων 

προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 

και τυχόν συνεταίρων, που μπορεί να 

επηρεασθούν από τις δραστηριότη-

τες του στην εργασία.

κ. Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσω-

πο που δεν διαθέτει τα απαιτούμε-

να  προσωπικά και επαγγελματικά 

προσόντα και μέσα για να ασχολείται 

με τις  δραστηριότητες προστασίας 

και πρόληψης των κινδύνων για τον 

εαυτό του ή για άλλα πρόσωπα που 

μπορεί να επηρεασθούν από τις δρα-

στηριότητες του οφείλει να αποταθεί 

σε κατάλληλες υπηρεσίες ή πρόσωπα 

εκτός του υποστατικού, της επιχεί-

ρησης ή και της εγκατάστασης του.  

Σε αυτή την περίπτωση το αυτοερ-

γοδοτούμενο πρόσωπο έχει τις ίδιες 

υποχρεώσεις που έχει ο εργοδότης, 

εξαιρουμένων των υποχρεώσεων που 

αναφέρονται στους εργοδοτούμε-

νους του εργοδότη.

IV.  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΠΥΡΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ, ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝ-

ΔΥΝΟΣ

α. Ο εργοδότης οφείλει-

1. Να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες 

βοήθειες, την πυρασφάλεια και την  

εκκένωση των χώρων από τους εργο-

δοτούμενους του τα αναγκαία μέτρα 

τα  οποία θα είναι προσαρμοσμένα 

στο μέγεθος και στη φύση των  δρα-

στηριοτήτων του υποστατικού της 

επιχείρησης ή / και της εγκατάστασης 

του και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα 

πρόσωπα που είναι παρόντα.

2. να οργανώνει τις αναγκαίες επαφές 

με εξωτερικές υπηρεσίες, ιδίως όσον  

αφορά τις πρώτες βοήθειες, την επεί-

γουσα ιατρική περίθαλψη, τη διάσωση 

και την πυρασφάλεια.

β. Κατά την εφαρμογή του (α) ο εργοδό-

της πρέπει:

1. Να ορίζει τους εργοδοτούμενους του 

που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρ-

μογή  των μέτρων που αφορούν τις 

πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια 

και την  εκκένωση των χώρων από 

τους εργοδοτούμενους του ή από 

άλλα πρόσωπα  που βρίσκονται στα 

υποστατικά του,

2. Να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι 

που αναφέρονται παρά πάνω  λαμ-

βάνουν κατάλληλη κατάρτιση, είναι 

επαρκείς σε αριθμό και ότι τίθεται στη  

διάθεση τους ο κατάλληλος εξοπλι-

σμός ανάλογα με το μέγεθος ή / και 

τους  ειδικούς κινδύνους της επιχεί-

ρησης ή / και της εγκατάστασης.  Τα 

ονόματα  αυτών των προσώπων και 

τα στοιχεία που θα πιστοποιούν την 

κατάρτιση  τους και την καταλληλό-

τητα του εξοπλισμού που θα χρησιμο-

ποιούν πρέπει να  καταχωρούνται στο 

ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας.

γ. Ο εργοδότης οφείλει στις περιπτώ-

σεις κατά τις οποίες εργοδοτούμενοί 

του ή άλλα πρόσωπα, που είναι πα-

ρόντα στους χώρους όπου διεξάγει 

δραστηριότητες και εκτίθενται ή εν-

δέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και 

άμεσο κίνδυνο-

1. Να τα ενημερώνει το συντομότερο 

δυνατόν σχετικά με τα μέτρα που 

έχουν  ληφθεί ή πρόκειται να λη-

φθούν,

2. να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδη-

γίες στα πρόσωπα αυτά ώστε να 

μπορούν,  σε περίπτωση σοβαρού, 

άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου, 

να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας 

τους ή / και την επικίνδυνη ζώνη  με-

ταβαίνοντας σε ασφαλή χώρο, και

3. να μην απαιτεί από τους εργοδοτού-

μενους του, εκτός από εξαιρετικές  

περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, 

να αναλάβουν πάλι τη διακοπείσα  ερ-

γασιακή δραστηριότητα τους εφόσον 

εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρός και  

άμεσος κίνδυνος.

δ. Σύμφωνα με τους περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμους του 1967 

έως  2001, εργοδοτούμενος ο οποί-

ος, σε περίπτωση σοβαρού άμεσου 

και  αναπόφευκτου κινδύνου απομα-

κρύνεται από τη θέση εργασίας του 

ή / και από  μια επικίνδυνη ζώνη, δεν 

επιτρέπεται να υποστεί από τον ερ-

γοδότη του καμιά  δυσμενή επίπτω-

ση και πρέπει να προστατεύεται από 

κάθε ζημιογόνο και  αδικαιολόγητη 

συνέπεια.

ε. Ο εργοδότης πρέπει-

1. Να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτού-

μενοι του είναι ικανοί ώστε, σε  περί-

πτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου 

για την ίδια τους την ασφάλεια και  

για την ασφάλεια άλλων προσώπων, 

και όπου υπάρχει αδυναμία να επικοι-

νωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά 

προϊστάμενο τους, να λαμβάνουν οι 

ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα 

με τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα 

τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν 

οι συνέπειες του κινδύνου αυτού.  Οι 

ενέργειες αυτές των εργοδοτουμέ-

νων δεν πρέπει να τους θέτουν σε 

δυσμενή θέση εκτός εάν ενήργησαν 

απερίσκεπτα ή με αμέλεια.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Οι περί διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας κανονισμοί του 2002 
(Κανονισμός 173/2002 - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ) 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 22405623
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Πως η Ουγγαρία ξεπέρασε την οικονομική κρίση
και ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία με την Κύπρο

Οι πλούσιες εμπειρίες της Ουγγαρίας από τη διαχείριση 
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης μπορούν να βο-
ηθήσουν την Κύπρο στο δικό της πρόγραμμα αντιμετώπι-
σης της κρίσης και της εξόδου από την ύφεση, δηλώνει 
ο Ούγγρος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας καθηγητής Δρ. 
Zoltan Csefalvay σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
‘’Εμποροβιομηχανική’’ με την ευκαιρία της επίσκεψης του 
στην Κύπρο για να μιλήσει στο σεμινάριο που οργανώθηκε 
από την Ουγγρική Πρεσβεία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
με την στήριξη του Κυπρο-Ουγγρικού Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία με κε-
ντρικό θέμα ‘’Χρηματοπιστωτική Κυριαρχία: Η ιστορία της 
Ουγγρικής Επιτυχίας’’.
Ο Ούγγρος Υπουργός απάντησε και σε σχετική ερώτηση 
της ‘’Εμποροβιομηχανικής’’ και μας έδωσε πολύ ενδιαφέ-
ρουσες εισηγήσεις για παραπέρα ενίσχυση της Κυπρο-
Ουγγρικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας.
Για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης ο Δρ Csefalvay αναφέρει ότι μερικές από τις εμπει-
ρίες της Ουγγαρίας στη διαχείριση της κρίσης τα τελευ-
ταία χρόνια μπορούν να βοηθήσουν και άλλες χώρες στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Βασικότερο και επωφελέστερο συμπέρασμα είναι η ανά-
γκη όπως τα προγράμματα για διαχείριση της κρίσης μη 
επικεντρώνονται μόνο στη χρηματοπιστωτική πτυχή όπως 
είχε εισηγηθεί αρχικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  Πα-
ράλληλα οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται και 
στην ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης μέσω εφαρμο-
γής αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέτρων.  Τούτο είναι 
σημαντικό γιατί η αυστηρή δημοσιονομική συρρίκνωση 
οδηγεί σε επιβράδυνση της ανάπτυξης και τελικά δυνατό 
να ανατρέψει την περίοδο των προγραμμάτων σε επιτυχή 
κατάληξη.  Στην επιτυχία των Ουγγρικών προγραμμάτων 
συνέβαλε και η φορολογική πολιτική της Ουγγαρίας, η 
οποία αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό εργαλείο.
Πολυεπίπεδες ήταν οι επιπτώσεις στην Ουγγαρία από τα 
προβλήματα του τραπεζικού τομέα και ιδιαίτερα το μεγά-
λο εξωτερικό μερίδιο στον τομέα.  Από τη μια οι τράπε-
ζες παρείχαν κεφάλαια και ρευστότητα στις επιχειρήσεις 
με θετικά αποτελέσματα για τις  επιχειρήσεις εφόσον η 
Κυβέρνηση δεν διέθεσε κεφάλαια και δημόσιο χρήμα για 
τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών.  Από 
την άλλη, όμως, οι τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας τείνουν να 
προσκαλούν εμβάθυνση των αρνητικών επιπτώσεων της 
κρίσης ενώ επιπλέον οι επικίνδυνες δανειοδοτικές πρα-
κτικές τους στο παρελθόν επέφεραν μεγάλη επιβάρυνση 
στην οικονομία.
Πριν από την κρίση οι τράπεζες  ξένης  ιδιοκτησίας πα-
ρείχαν δάνεια  σχεδόν αποκλειστικά σε  ξένο συνάλλαγ-
μα και διαρκούσης της  κρίσης το χρεωστικό βάρος των 
δανειοληπτών αυξήθηκε σημαντικά λόγω της υποτίμησης 
του Ουγγρικού νομίσματος. Τούτο επέφερε αρνητικά επι-
δράσεις στην κατανάλωση και δημιούργησε επίσης μια ευ-
ρύτερη πρόκληση  στην κοινωνία συνολικά, και κατέστη 
μείζον δημόσιο θέμα πολιτικής. 
Αυτή η μικτή οικονομική  πολιτική αποδείχτηκε επιτυχής 
στην Ουγγαρία. Το 2014 οι οικονομικοί δείκτες παρουσι-
άζουν θετικά αποτελέσματα  της Ουγγρικής οικονομικής 
πολιτικής. Το δημόσιο χρέος ακολουθεί  φθίνουσα πορεία, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι κάτω  από το 3% του 
ΑΕΠ και τόσο το ποσοστό απασχόλησης  όσο και  συμμε-
τοχής στην αγορά εργασίας βρίσκονται  πάνω από τα προ 
της κρίσης επίπεδα  και καταγράφουν  ανοδική πορεία. 

Η έξοδος της Ουγγαρίας από την κρίση 
Η Ουγγρική οικονομία πέρασε δυο πλήγματα ύφεσης τα 
τελευταία λίγα χρόνια. Για πρώτη φορά επλήγη σοβαρά 
από τη χρηματοπιστωτική κρίση που άρχισε  στα τέλη  του 
2008 και για δεύτερη  φορά επηρεάστηκε από το Ελλη-
νικό κούρεμα. Η άμεση ανταπόκριση κατά το 2008-2009 
με βοήθεια από την ΕΕ και το ΔΝΜ πέτυχε να αποτρέψει 
τεχνικά κούρεμα στη χώρα  αλλά δεν βελτίωσε την αν-
θεκτικότητα  διατηρησιμότητα  της οικονομίας και στην 

πραγματικότητα το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος αυ-
ξήθηκαν περαιτέρω. 
Με την κατάσταση σε κρίσιμη φάση για αποτροπή κου-
ρέματος μόνο το 2010 με την εκλογή της σημερινής 
κυβέρνησης οι  πιο αποφασιστικές και μακροπρόθεσμες  
πολιτικές μπόρεσαν να θέσουν την Ουγγρική οικονομία σε 
ισχυρότερη βάση. Εξαρτάτο  από  τη νέα κυβέρνηση να 
χειρισθεί  υπάρχοντα και θεμελιώδη  προβλήματα  στην 
οικονομία με αποφασιστικότητα και πειστικότητα  και να 
εφαρμόσει  τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και θε-
σμικές μεταρρυθμίσεις. Τούτο μπορεί ι να θεωρηθεί ως η  
δεύτερη φάση η οποία πέτυχε να μεταμορφώσει όχι μόνο  
την οικονομία σε περίοδο τριών ετών αλλά και τις μελ-
λοντικές προοπτικές της Ουγγαρίας. Αξίζει να μελετηθούν 
μερικές από  τις συγκεκριμένες πολιτικές  που μπόρεσε η 
Ουγγαρία  να υιοθετήσει αξιοποιώντας τη ειδική της κα-
τάσταση και  το υφιστάμενο  ενεργητικό της εκείνη την  
περίοδο.
 • Ως πρώτο βήμα η κυβέρνηση ενέκρινε πρόνοια  στον 

προϋπολογισμό για αυξημένες μεταρρυθμίσεις με την 
αξιοποίηση  συσσωρευμένων  ποσών των ταμείων  συ-
ντάξεων και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στην πτυχή των δαπανών του προϋπολογισμού. 

• Η αλλαγή στο φορολογικό σύστημα ήταν ένα από τα 
κυριότερα  εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για αυξη-
μένες δυνατότητες ανάπτυξης, για στήριξη της ελαστι-
κότητας της αγοράς εργασίας και για διαχείριση των 
δημογραφικών αλλαγών. Γενικά το φορολογικό βάρος  
της οικονομίας μειώθηκε και  ενώ  μειωνόταν  η αναλο-
γία φορολογικής  επικέντρωσης η Κυβέρνηση προέβη 
επίσης σε ουσιαστικές αλλαγές στη  δομή  του φο-
ρολογικού συστήματος.  Οι αλλαγές επικεντρώθηκαν 
κατά κύριο λόγο στη μείωση του μεριδίου φόρων στο 
εργασιακό εισόδημα, ενώ αυξήθηκε το η φορολογική 
επιβάρυνση  στον καταναλωτικό τζίρο και σε αρνητικές  
εξωτερικές πτυχές  (όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι). 
Εισήχθηκε το σταθερό τέλος  του 16% στον προσωπι-
κό φόρο εισοδήματος που οδήγησε σε πολύ μειωμένο 
φορολογικό βάρος στο εισόδημα από το προηγούμενο 
κλιμακούμενο  προσωπικό φόρο εισοδήματος.  Σε ότι 
αφορά τον εταιρικό τομέα η αναδόμηση των φορολο-
γικών επιβαρύνσεων προϋπόθετε μειωμένη φορολογι-
κή επιβάρυνση σε μεταποιητικές/εξαγωγικές εταιρείες 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυξανόμενο συντε-
λεστή  για βιομηχανίες υπηρεσιών υψηλού κέρδους με 
σταθερή θέση στην αγορά (όπως ο τομέας ενέργειας 
και τραπεζών) τομείς  που συνήθως κυριαρχείται από 
ολιγάριθμες  μεγάλες εταιρείες στην εγχώρια αγορά. 
Η επανευθυγράμμιση προωθήθηκε με την αύξηση του 
ψηλότερου επιπέδου του ποσοστού 10% του εταιρι-
κού φόρου όπως και με την εισαγωγή δυο νέων προαι-
ρετικών τύπων  φορολογίας για μερικές  εταιρείες. 

• Αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών φιλική προς 
την ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια του 
Σχεδίου Szell Kalman που ανακοινώθηκε το Μάρτιο  
2011. Περιλάμβανε διαρθρωτικά μέτρα   που επηρεά-
ζουν κυρίως την πτυχή δαπανών του προϋπολογισμού 
και αναμένεται  να οδηγήσουν  σε αύξηση των  αναπτυ-
ξιακών δυνατοτήτων ενώ συμβάλλουν και  σε μείωση 
της δημοσιονομικής  επιβάρυνσης  σε μόνιμη βάση. Οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές περιλάμβαναν μεταξύ άλλων το 
σύστημα συντάξεων, τα προγράμματα αναπηρίας, τα 
επιδόματα ανεργίας, την υγεία, την παιδεία και το σύ-
στημα τοπικής διακυβέρνησης.  

• Πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις προαγωγής μιας  
πιο ευέλικτης  και καλύτερης λειτουργίας της αγο-
ράς εργασίας για αυξημένη απασχόληση και συμμε-
τοχή στην  αγορά εργασίας. Πέραν από τις αλλαγές 
στο φορολογικό καθεστώς εισήχθηκαν και περαιτέ-
ρω κίνητρα με το Σχέδιο Δράσης για Προστασία του  
Επαγγέλματος  το οποίο μειώνει τα κόστη των εργο-
δοτών αν  προσλαμβάνουν άτομα από στοχευμένες 
ομάδες στην πιο αδύνατη θέση στην αγορά εργασίας 
(άτομα κάτω των 25 ή άνω των 55 ετών , επί μακρόν 

ανέργους, μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία 
μετά από άδεια μητρότητας). Η παράταση του σχε-
δίου δημοσίων  έργων αποσκοπούσε στη βοήθεια για 
τους ανέργους να επανενταχθούν στην  αγορά εργα-
σίας ( τα αποτελέσματα του οποίου  θα διευρυνόταν 
παραπέρα  με την αναθεώρηση των δικαιωμάτων για  
σύνταξη αναπηρίας). Τα προγράμματα κατάρτισης 
που οργανώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος 
δημοσίων έργων στόχευαν επίσης στη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων. Επιπλέον 
απλοποιήθηκε σημαντικά ο εργασιακός κώδικας και 
ο νέος εργασιακός κώδικας δημιουργεί ελαστικότερο 
εργασιακό περιβάλλον τόσο για τους εργοδότες όσο 
και για τους εργαζόμενους. Διανοίγει δρόμους μεγαλύ-
τερης  ποικιλίας συμβολαίων, απλοποιεί σημαντικά τις 
ρυθμίσεις εργασιακού  χρόνου, λαμβανομένων  υπόψη 
των εξειδικευμένων αναγκών ορισμένων οικονομικών 
τομέων και προσφέρει επιλογές για την κυβέρνηση 
για καθορισμό διαφοροποιημένων ορίων ημερομισθίων 
κλπ. 

• Πολιτικές που επηρεάζουν τις δημογραφικές τάσεις 
θεωρούνται  σημαντική μακροπρόθεσμη  στρατηγική 
για την κυβέρνηση. Η χαμηλή γεννητικότητα αποτελεί  
μια από τις κυριότερες  αιτίες για τις δημογραφικές 
αλλαγές στην Ουγγαρία. Το ποσοστό γεννητικότητας  
στην Ουγγαρία είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην 
Ευρώπη  με 1.3% σε σύγκριση με το μέσο  ποσοστό  
1.6%  στην ΕΕ. Με στόχο να αυξηθεί η προθυμία των 
πολιτών να αποκτήσουν  παιδιά η Κυβέρνηση ενίσχυσε 
ένα σύστημα κινήτρων φιλικό προς την οικογένεια και 
η Βουλή υιοθέτησε Νόμο Προστασίας της Οικογένειας. 
Τα αποφασιστικά  στοιχεία των μέτρων αυτών περι-
λάμβαναν διάφορους τύπους οικονομικής συνδρομής 
προς τις οικογένειες όπως οικογενειακό επίδομα, στή-
ριξη της μητρότητας και χρηματική στήριξη για γονείς, 
στήριξη για έναρξη οικογενειακής ζωής ,επίδομα προ-
στασίας βρεφών, επιχορήγηση τιμών υγραερίου για 
οικογένειες με τρία η περισσότερα παιδιά και  φορολο-
γικές εκπτώσεις για την οικογένεια που εισήχθηκαν το 
2011. 

• Οι παραμετρικές αλλαγές στο σύστημα συντάξεων  
που εφαρμόστηκαν  σε διάφορα στάδια  το 2009 και 
το 2011 μείωσαν σημαντικά μελλοντικές δαπάνες για 
δημόσιες συντάξεις. Τα νέα μέτρα τα οποία  συνάδουν 
με καλύτερες διεθνείς πρακτικές  οδηγούν κυρίως σε  
παράταση της ηλικίας αφυπηρέτησης σύμφωνα με  το 
προσδόκιμο  ζωής,  συνέβαλαν σε σημαντική αύξηση 
του ορίου  αφυπηρέτησης και σε αλλαγή των δεικτών.  
. Η Ουγγαρία έγινε μια από  τις καλύτερες χώρες δι-
αχείρισης σε όρους διατηρησιμότητσς των δημόσιων 
οικονομικών μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. 

• Η συσσώρευση δανείων σε ξένο νόμισμα ήταν μια από 
τις κυριότερες πηγές ευπάθειας της οικονομίας μέχρι 
το 2008. Οι ξένης ιδιοκτησίας  τράπεζες αντιμετώπι-
ζαν τα δάνεια αυτά ως ευκαιρία για απόκτηση μεριδίου 
στην αγορά με την προσφορά δανείων σε πολύ χαμη-
λότερο επιτόκιο από τις εγχώριες τράπεζες και τούτο 
γιατί είχαν ευκολότερη πρόσβαση στις πηγές τέτοιων  
δανείων . Επιπλέον φαινόταν  λιγότερο επικίνδυνο για 
τις ξένες τράπεζες να προσφέρουν δάνεια στο ίδιο νό-
μισμα. Οι αντιδράσεις   των αρμόδιων υπηρεσιών ήσαν 
πολύ αδύνατες για να σταματήσουν τη συσσώρευση 
δανείων  σε ξένο νόμισμα. Ως αποτέλεσμα η πίεση των 
τραπεζών αυξήθηκε σημαντικά – εν μέρει λόγω  ανε-
παρκών  καταθέσεων – η αναλογία δανείων προς κα-
ταθέσεις επιδεινώθηκε και ανήλθε κατά μέσο όρο σε 
165% περίπου το 2008 από αναλογία κάτω του 100% 
το 2002. 

• Η κυβέρνηση πήρε εμπεριστατωμένα μέτρα για μεί-
ωση της επιβάρυνσης των νοικοκυριών με τα δάνεια 
σε ξένο συνάλλαγμα. Το ψηλό εξωτερικό δάνειο και 
το ψηλό μερίδιο των δανείων σε  ξένο συνάλλαγμα  
στα χρέη των νοικοκυριών επιβάρυνε την οικονομική 
ανάπτυξη και προκαλούσε ψηλή ευπάθεια. Η μηνιαία 

Αποκλειστική συνέντευξη του Ούγγρου Υπουργού Οικονομίας
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εξυπηρέτηση  των δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε 
σημαντικά και λόγω του αυξανόμενου επιτοκίου  και 
της υποτίμησης του νομίσματος. Το πρόβλημα αυτό 
επηρέαζε  πολλά άτομα ώστε όχι  μόνο είχε αρνητι-
κή επίπτωση  στην κατανάλωση στην οικονομία, αλλά 
έγινε σύντομα και θέμα πολιτικής. Πέραν τούτου  τέ-
θηκε σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα λόγω  της  
αυξανόμενης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου των 
τραπεζών και τούτο επομένως ήταν προς το συμφέ-
ρον των τραπεζών να εξευρεθεί μια λύση. Τα μέτρα 
που προσφέρθηκαν περιλάμβαναν λύσεις προσαρμο-
σμένες στις ειδικές ομάδες νοικοκυριών και περιλάμ-
βαναν σχέδιο πρόωρης  αποπληρωμής, πρόγραμμα 
σταθερής ισοτιμίας συναλλάγματος,  Εταιρεία Διαχείρι-
σης Εθνικού Ενεργητικού, μετατροπή των δανείων και 
μερική ανακούφιση δανείων των χρεωστών  σε ξένο 
συνάλλαγμα με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών,  
επιχορήγηση επιτοκίου και Κοινωνικό  Πρόγραμμα Κα-
τασκευών Οικογενειακής Κατοικίας. Τα μέτρα αυτά εί-
ναι διαθέσιμα για το 85% των δανείων νοικοκυριών σε 
ξένο νόμισμα και μέχρι τώρα έχουν επωφεληθεί από 
αυτά 360 χιλιάδες νοικοκυριά.

• Η χρηματοπιστωτική πολιτική ήταν  σε καλύτερη θέση 
για  στήριξης της οικονομικής πολιτικής τον περασμένο 
χρόνο. Ενώ η χρηματοπιστωτική πολιτική ήταν αποτε-
λεσματική στην αποτροπή του χειρότερου σενάριο  
στα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009, δεν ήταν 
αποτελεσματική ως  συμβολή  σε οικονομική ανάπτυξη 
τα  δυο χρόνια που ακολούθησαν.   Οι αλλαγές άρχισαν 
το Απρίλιο του 2013 όταν  η κεντρική τράπεζα άρχισε 
να λειτουργεί το Σχέδιο Χρηματοδότησης για Ανάπτυ-
ξη με διευκολύνσεις δανείων προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

• Είναι πρόδηλη  η θετική επίδραση της οικονομικής πο-
λιτικής από τα μέσα του 2010.  Οι μη ευνοϊκές μακρο-
οικονομικές τάσεις της προηγούμενης  περιόδου έχουν 
αναστραφεί. Το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική  
πορεία, μειώθηκε από  85.3% το δεύτερο τρίμηνο του 
2010 σε 79.8% το 2012. Από το 2011 το έλλειμμα 
διατηρήθηκε κάτω από το 3% του ΑΕΠ (4.2% πλεόνα-
σμα το 2011, 2% έλλειμμα το 2012) και αναμένεται να 
παραμείνει επίσης κάτω  από  το επίπεδο του  5% του 
ελλείμματος το 2013 Ως συνέπεια της καλής δημοσι-
ονομικής λειτουργίας η ΕΕ προχώρησε στην άρση της 
διαδικασίας  υπέρμετρου ελλείμματος στην Ουγγαρία 
το 2013 ενώ 17 χώρες μέλη εξακολουθούν να υπάγο-
νται σε αυτή τη διαδικασία.  

• Ως αποτέλεσμα των διαφόρων διαρθρωτικών μέτρων 
και αλλαγών στο φορολογικό σύστημα το ποσοστό 
απασχόλησης όπως και της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας βρίσκεται σε ανοδική πορεία . Τα επίπε-
δα απασχόλησης σημείωσαν  τη μεγαλύτερη άνοδο 
των τελευταίων 21 ετών. Μέχρι το τέλος  του 2013 
η Ουγγαρία μπορούσε να μιλά για πάνω από  4 εκα-
τομμύρια  εργαζόμενους  αριθμός που σημαίνει άλμα 

255.000 ατόμων στην απασχόληση από τα μέσα του 
2010 , Τούτο σημαίνει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
πραγματοποίησε άλμα κατά 3.7 ποσοστιαίες μονάδες 
το 52.6% ενώ η ανεργία μειώθηκε κάτω από  το 10% 
δηλαδή σημαντικά  κάτω από  το μέσο όρο της Ευρω-
ζώνης που είναι 12%. 

Στην ερώτηση «Η οικονομική κρίση ανάγκασε πολ-
λές χώρες μέλη της Ευρωζώνης να προχωρήσουν 
σε συμφωνίες   για κούρεμα καταθέσεων ή  κούρε-
μα χρεών  που οδήγησαν σε ύφεση και αρνητικές 
οικονομικές  εξελίξεις. Ποιες οι εκτιμήσεις σας για 
τις συμφωνίες αυτές και τις προοπτικές τους για 
επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη;» ο Ούγγρος 
Υπουργός  απαντά:
Βρίσκεται τώρα σε προπαρασκευαστικό  στάδιο στην 
Ουγγαρία Νόμος για επίλυση ρύθμιση τραπεζικών  ζητη-
μάτων και εργαζόμαστε τώρα για σύνταξη  εθνικού ψη-
φίσματος ευρείας συμφωνίας  με  την οδηγία της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας . που αφορά το κούρεμα καταθέσεων. 
Τούτο  αναμένεται να αποτελεί μέρος των εργαλείων 
επίλυσης τραπεζικών προβλημάτων όπως  περιλαμβά-
νεται στη σχετική οδηγία. Το εργαλείο  αυτό θα προ-
σαρμοσθεί στις ειδικές  συνθήκες  του Ουγγρικού δημο-
σιονομικού τομέα και του οικονομικού γενικότερα.  Είναι 
ζωτικής σημασίας να τονισθεί ότι θα επικεντρωθεί  το 
σχετικό διάταγμα στην πρόληψη και την έγκαιρη επέμ-
βαση. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στο γεγονός 
ότι ο Ουγγρικός τραπεζικός τομέας είναι αρκούντως  κε-
φαλαιοποιημένος με ψηλής ποιότητας κεφάλαια,  στα-
θερά και υγιή.  Το ποσοστό επάρκειας κεφαλαίου είναι 
πολύ πάνω από το καθοριζόμενο ελάχιστο όριο. Επιπλέ-
ον  ακόμη και κατά την κρίση που άρχισε το 2008 δεν 
παρέστη ανάγκη  για κούρεμα καταθέσεων στις τράπε-
ζες . Ακόμη και η προσωρινή στήριξη κεφαλαίου αποδεί-
χτηκε σχεδόν αμελητέα το 2009 και το 2010. 
Ερ. Σε ορισμένες  χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως στη   
Βόρεια Ευρώπη  εκφράζεται  η άποψη για εκδίωξη 
των μνημονιακών  χωρών από την Ευρωζώνη. Ποιά 
τα δικά σας σχόλια;
Απ. Πρώτα απ’  όλα θα ήταν σημαντικό να λεχθεί ότι πα-
ρόλο που έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα για την προετοιμα-
σία της υιοθέτησης του ευρώ, η Ουγγαρία δεν συμμετέχει 
ακόμη στην Ευρωπαϊκή Στήριξη του Νομίσματος.  Δεν 
υπάρχει σήμερα πρόνοια για εκδίωξη  χώρας μέλους από 
την Ευρωζώνη. Αν όμως εισαχθεί μια τέτοια  επιλογή αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο  πείραμα  γιατί θα οδηγή-
σει το ευρώ  σε ανυποληψία ως  σύμβολο της Ευρωζώνης, 
και επομένως τέτοιες πρωτοβουλίες απαιτούν προσεκτική  
μελέτη και θα πρέπει να προσεγγίζονται  λαμβανομένων 
υπόψη και των συνεπαγομένων κινδύνων. 
Ο κ. Csefalvay ρωτήθηκε: Οι σχέσεις της Ουγγαρί-
ας με την Κύπρο τόσο ως μελών  της ΕΕ όσο και σε 
διμερές επίπεδο είναι πολλούς τομείς ευοίωνες και 
είναι αμοιβαία η επιθυμία για παραπέρα ενίσχυση και 
επέκταση τους. Ποιούς τομείς συνεργασίας θεωρείτε 

ας τους πιο υποσχόμενους και πως μπορεί  να επι-
τευχθεί  τέτοια διεύρυνση σχέσεων συνεργασίας;
Απ. Είναι αλήθεια ότι και στις  δυο χώρες οι περισσότερες 
εταιρείες είναι μικρομεσαίες ιδιαίτερα όσες ανήκουν σε εγ-
χώριους επιχειρηματίες και επενδυτές. Στην Ουγγαρία πι-
στεύουμε ότι  είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τις 
ΜΜΕ στις προσπάθειες τους να επιτύχουν διαμεθοριακή  
ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας όπως και σε επενδυτικές σχέσεις. 
Θέλουμε να έχουμε περισσότερο εμπόριο με τον κόσμο, 
περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ουγγαρία, ιδιαίτερα  
σε τομείς στους οποίους  το ξένο κεφάλαιο  δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας, και θα θέλαμε επίσης να έχουμε 
επενδύσεις από  Ουγγρικές εταιρείες στο εξωτερικό. 
Η Ουγγαρία  έχει εξελιχθεί σε μεταποιητικό  κέντρο για 
βιομηχανίες ψηλής τεχνολογίας. Είναι δύσκολο να προσ-
διορίσουμε  οποιοδήποτε τομέα που δεν είναι παρών στη 
χώρα, επιπρόσθετα προς διάφορες διεθνείς ηγετικής μορ-
φής επιχειρησιακές  δραστηριότητες. Η παρουσία πολυ-
εθνικών επίσης σημαίνει ότι  υπάρχει στη χώρα εγχώρια   
προμηθευτική  βιομηχανία ψηλής ανάπτυξης, σε πλαίσιο 
κατάρτισης  έρευνας και τεχνολογίας, γιατί διαφορετικά 
δεν θα έρχονταν οι βιομηχανίες αυτές στην Ουγγαρία.  Τα 
ηλεκτρονικά, η βιομηχανία αυτοκινήτων, τα μηχανήματα, 
η πληροφορική, ο ιατρικός εξοπλισμός, η βιομηχανία ύδα-
τος και περιβάλλοντος, η χημική βιομηχανία, η γεωργία και 
τα τρόφιμα  είναι μόνο μερικά από τον πλήρη κατάλογο 
των τομέων που λειτουργούν στην Ουγγαρία με προϊόντα 
υψηλής ποιότητας έτοιμα για εξαγωγή . Επομένως ένας 
τρόπος για διεύρυνση της συνεργασίας είναι η σύναψη 
συμβολαίων μεταξύ Κυπρίων εισαγωγέων  και Ούγγρων 
εξαγωγέων. Θα ήθελα να  επισημάνω  ιδιαίτερα τα προ-
ϊόντα τροφίμων,, τις τεχνολογίες διαχείρισης  ύδατος και 
γεωργίας, του πόσιμου νερού, των , αποβλήτων και της  
επεξεργασίας αποβλήτων ύδατος, την πράσινη ενέργεια, 
τις ιατρικές συσκευές και  τεχνολογίες. 
Ταυτόχρονα τα περισσότερα είδη που εξάγονται από την 
Κύπρο (π.χ. τα τρόφιμα και τα ορυκτά) δεν έχουν τοπι-
κούς συναγωνιστές στην Ουγγρική αγορά και έτσι υπάρχει 
χώρος για περισσότερες  εισαγωγές. Εκείνο  που απαι-
τείται σ’ αυτή την περίπτωση είναι περισσότερες  απευ-
θείας επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών μας. Χρειάζεται 
να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
και άλλες διοργανώσεις. Και χρειάζεται να αξιοποιήσουμε 
πλήρως τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν  τα 
Εμπορικά Επιμελητήρια. Πληροφορήθηκα με ευχαρίστη-
ση ότι λειτουργεί ενεργά Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματι-
κός Σύνδεσμος εδώ κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ και θα 
ενθάρρυνα τα Ουγγρικά Επιμελητήρια και άλλες επαγγελ-
ματικές οργανώσεις να εγκαθιδρύσουν απευθείας επαφές 
με το Σύνδεσμο σας. Η προγραμματιζόμενη επίσκεψη Κυ-
πρίων επιχειρηματιών στην Ουγγαρία το φθινόπωρο του 
2014 προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία γι’ αυτό. 
Το διμερές εμπόριο είναι μόνο μια από  τις πολλές δυ-
νατότητες. Η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και κυρίαρχο 
τομέα υπηρεσιών, και το νησί αποτελεί μείζονος σημασίας  
σημείο εισόδου προς την Ευρώπη για επενδυτές από ολό-
κληρο τον κόσμο. Εταιρείες με έδρα στην Κύπρο θα μπο-
ρούσαν να μελετήσουν την περίπτωση της εγκαθίδρυσης 
κέντρων υπηρεσιών στην Ουγγαρία για παράδειγμα για 
λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 
ή  στήριξης διοίκησης επιχειρήσεων. Η Ουγγαρία διαθέτει 
προσωπικό ψηλής κατάρτισης στον τομέα των υπηρεσιών  
που ικανοποιεί ευρύτατο φάσμα πολυεθνικών εταιρειών οι 
οποίες έχουν ήδη εγκαθιδρύσει εταιρικά κέντρα υπηρεσι-
ών στη χώρα. 
Η εκπαίδευση,  η έρευνα και η καινοτομία προσφέρουν 
επίσης ευκαιρίες για συνεργασία.  Οι κοινοπραξίες είναι 
βασικά προαπαιτούμενη  μορφή συνεργασίας για πρό-
σβαση  σε χρηματοδότηση από την ΕΕ και πιστεύω ότι 
θα επιτυγχάναμε  σημαντικές συνέργιες αν τα Ιδρύματα 
μας  ΄Ερευνας και Ανάπτυξης συνεργάζονται  σ’ αυτό τον 
τομέα. ΄Ενας  ιδιαίτερα ενδιαφέρων τομέας  θα μπορούσε 
να είναι η επιστήμη υγείας και η φαρμακευτική βιομηχανία 
που  αποτελούν ισχυρούς παράγοντες και στις δυο χώρες. 
Και είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε και οι δυο χώρες καλύ-
τερα αν έχουμε   ο ένας τον άλλο ως  συνεταίρο μάλλον  
παρά ως ανταγωνιστή.  
Συνολικά πιστεύω ότι ι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και 
εκείνο που χρειάζεται είναι περισσότερες  απευθείας επα-
φές, περισσότερη συμμετοχή στην πληροφόρηση . ¨Πιθα-
νώς το σημαντικότερο καθήκον των κυβερνήσεων και των 
επιχειρηματικών οργανώσεων και των δύο χωρών είναι να 
διευκολύνουν  και να βοηθούν αυτές τις επαφές.   
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Ιατρικός Τουρισμός:  Συντελεστής 
τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης
Η Κύπρος συμμετείχε σε συνέδριο που αφο-

ρά τον Τουρισμό Υγείας στην Αθήνα που 

πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρί-

ου 2014 και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Πόλυ 

Γεωργιάδη Πρόεδρο του Φορέα Προώθησης 

Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου και τον κ. Χρίστο 

Πετσίδη Γενικό Γραμματέα του Φορέα Υγείας.

Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

από διακεκριμένους ομιλητές επικεντρώθη-

καν στις αξίες και οφέλη που προκύπτουν 

από την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας που 

ταυτόχρονα ενισχύουν και άλλες μορφές του-

ρισμού και συμβάλει σημαντικά  στην εισροή 

εσόδων στην οικονομία της χώρας που τον 

αναπτύσσουν.

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση 

του Φορέα Υγείας ο οποίος ανήκει στη δύνα-

μη του ΚΕΒΕ και σε στενή συνεργασία με τον 

ΚΟΤ καθώς και με τη στήριξη του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού προωθεί τον Ιατρικό Τουρισμό σαν μια 

εναλλακτική μορφή της τουριστικής μας βιο-

μηχανίας που θα βοηθήσει στην ανταγωνιστι-

κότητα και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστι-

κού μας προϊόντος.

Στοχεύει δε στη δημιουργία της ταυτότη-

τας της Κύπρου σαν προορισμού τουρισμού 

υγείας καθώς και στη χάραξη συγκεκριμένης 

στρατηγικής. Στα πλαίσια των επαφών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τις δυο μέρες του 

συνεδρίου έγιναν παρουσιάσεις των συγκριτι-

κών πλεονεκτημάτων της Κύπρου σαν του-

ριστικός προορισμός καθώς και επαφές που 

αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργασιών στο 

τομέα της υγείας.

Προωθείται δυναμικά η πολιτική 
«ανοικτών ουρανών» με την Ουκρανία
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ως αρμό-

δια Αρχή για την ανάπτυξη των αερομεταφορών, 

έχει καταλήξει σε νέα διευθέτηση με τις αντίστοι-

χες Αρχές της Ουκρανίας για την πραγματοποίηση 

πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Συγκεκριμένα 

συμφωνήθηκε ο πολλαπλός καθορισμός αεροπο-

ρικών εταιρειών από κάθε πλευρά για εκτέλεση 

προγραμματισμένων πτήσεων στα δρομολόγια 

μεταξύ των δύο χωρών και η πραγματοποίηση 

πτήσεων με απεριόριστο αριθμό συχνοτήτων.

Μετά την απάλειψη των περιορισμών στον αριθμό 

των καθορισμένων αεροπορικών εταιρειών, η ου-

κρανική πλευρά έχει καθορίσει τέσσερις συνολικά 

αεροπορικές εταιρείες για εκτέλεση προγραμ-

ματισμένων πτήσεων. Οι εταιρείες αυτές είναι 

οι «Ukraine International», «UTAIR-Ukraine», «Air 

Onix» και «Wizz Air Ukraine» και καθορίστηκαν στα 

δρομολόγια Κίεβο, Ντόνετσκ και Οδησσός / Λάρ-

νακα και αντίστροφα.

Με τις νέες διευθετήσεις μεταξύ Κύπρου-Ουκρα-

νίας προωθείται η πολιτική της Κυβέρνησης για 

«ανοικτούς ουρανούς» και παρέχεται στις ενδια-

φερόμενες αεροπορικές εταιρείες των δύο χω-

ρών το δικαίωμα της περαιτέρω ανάπτυξης των 

δρομολογίων.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η αεροπορική κί-

νηση μεταξύ των δύο χωρών παρουσιάζει αύξη-

ση τα τελευταία χρόνια της τάξης του 25% κατά 

μέσο όρο. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το 

2010 ήταν 41.096 επιβάτες, το 2011 αυξήθηκε 

στους 56.807, το 2012 έφτασε τους 69.890 επι-

βάτες, ενώ το 2013 η συνολική διακίνηση επιβα-

τών μεταξύ των δύο χωρών ήταν της τάξης των 

98.101 επιβατών. Αναμένεται ότι με τις νέες διευ-

θετήσεις ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω 

κατά το 2014.

μικρά

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων ότι έχουν ανανεωθεί τα Τουρι-

στικά Διατάγματα για την περίοδο που αρχίζει την 1η 

Μαρτίου και λήγει την 31η Μαΐου 2014. 

Σύμφωνα με τα Διατάγματα, τα καταστήματα θα 

συνεχίσουν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέ-

ρα μέχρι και το Σάββατο, από τις 5.00 π.μ μέχρι τις 

10.00 ή 11.00 μ.μ., ανάλογα με την επαρχία. Κατά 

την Κυριακή, όλα τα καταστήματα θα μπορούν να 

λειτουργούν από τις 10.30 π.μ. μέχρι και τις 7.30 

μ.μ. Η ρύθμιση σ’ ό,τι αφορά την Κυριακή απο-

σκοπεί στην παροχή στα περίπτερα/καταστήματα 

διαρκούς εξυπηρέτησης και στα αρτοποιεία της δυ-

νατότητας εξυπηρέτησης των καταναλωτών κατά 

τις πρωινές και νυκτερινές ώρες και κατ’ επέκταση 

στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Υπουργός Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε και Διά-

ταγμα με βάση το οποίο εμπλουτίζεται περαιτέρω 

ο κατάλογος των προϊόντων που μπορούν να δια-

τίθενται από τα περίπτερα/καταστήματα διαρκούς 

εξυπηρέτησης. Πιο αναλυτικά, τα εν λόγω κατα-

στήματα, πέραν των υφιστάμενων προϊόντων τους, 

θα είναι σε θέση να διαθέτουν προς πώληση καθα-

ριστικά οικιακής χρήσης, ρύζι, μακαρόνια, ξύδι και 

καυσόξυλα. Παράλληλα και μέσα στο ίδιο πλαίσιο, οι 

εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν των 

νέων σχεδίων του Υπουργείου με τα οποία επιχορη-

γείται η απασχόληση υφιστάμενου και ενθαρρύνε-

ται η απασχόληση νέου προσωπικού.  Έχει επίσης 

υπογραφεί και Μνημόνιο Συμφωνίας, παρουσία της 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συνδέσμων 

του λιανικού εμπορίου, σε σχέση με την απασχόλη-

ση στον κλάδο. Βάσει του Μνημονίου, οι εργοδότες 

θα συνεχίσουν να καλύπτουν τυχόν νέες ανάγκες 

τους σε ανθρώπινο δυναμικό με νέες προσλήψεις. 

Επιπρόσθετα, οι εργοδοτικές οργανώσεις επαναβε-

βαιώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με 

τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Για τους υφιστάμενους υπαλλήλους και συγκεκριμέ-

να υπαλλήλους σε καταστήματα τα οποία δεν ήσαν 

ανοικτά κατά την Κυριακή πριν από τις 08.07.2013 

και ήταν εργοδοτημένοι πριν την ημερομηνία αυτή, 

συμπεριλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία 

το εβδομαδιαίο ωράριο των 38 ωρών θα πρέπει να 

συνεχίσει να κατανέμεται από Δευτέρα μέχρι και 

Σάββατο με πληρωμή υπερωρίας για τις Κυριακές. 

Η ανακοίνωση επαναλαμβάνει ότι η έκδοση των Δι-

αταγμάτων αποτελεί ακόμη ένα μέτρο υλοποίησης 

της πολιτικής της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση 

της οικονομίας. Όπως έχει τονιστεί και παλαιότερα, 

στόχος των αποφάσεων είναι όπως τονωθεί η αγορά 

και αυξηθεί η απασχόληση στον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου, πράγμα που έχει επιτευχθεί αφού από την 

υιοθέτηση των διευρυμένων ωραρίων πραγματοποιή-

θηκαν πέραν των 5.000 προσλήψεων. Επίσης, μέσω 

της κυβερνητικής πολιτικής, όλα τα καταστήματα, μι-

κρά και μεγάλα, σε ολόκληρη την Κύπρο, τυγχάνουν 

ίσης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά την οικονομική τους 

δραστηριότητα κατά τρόπο που ο κάθε επιχειρημα-

τίας μπορεί να αποφασίζει τις μέρες και τις ώρες λει-

τουργίας του καταστήματός του. 

Μέχρι 31 Μαϊου 2014 

σε ισχύ τα τουριστικά 

ωράρια καταστημάτων
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Αδήλωτη εργασία: Εκτεταμένο
το πρόβλημα σύμφωνα με έρευνα

Περίπου ένας στους δέκα Ευρωπαίους (11%) παρα-

δέχεται ότι, το προηγούμενο έτος, αγόρασε αγαθά 

ή υπηρεσίες που ήταν προϊόν αδήλωτης εργασίας, 

ενώ το 4% αναγνωρίζουν ότι έλαβαν και οι ίδιοι αδή-

λωτες αμοιβές σε αντάλλαγμα για την παροχή ερ-

γασίας. Επιπλέον, ένας στους 30 (3%) πληρώθηκε 

από τον εργοδότη του εν μέρει σε μετρητά («φακε-

λάκι»). Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις της 

έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία αποδεικνύει 

ότι η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να είναι διαδε-

δομένη στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η έκταση 

και η φύση του προβλήματος ποικίλλει από χώρα σε 

χώρα.

Τα προβλήματα που εντόπισε η έρευνα πρόκειται 

να αντιμετωπιστούν με πρόταση της Επιτροπής που 

θα υποβληθεί τον Απρίλιο και θα δημιουργεί μια ευ-

ρωπαϊκή πλατφόρμα για την πρόληψη και την απο-

τροπή της αδήλωτης εργασίας, η οποία θα έχει ως 

στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών 

μελών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

του θέματος.

«Η αδήλωτη εργασία όχι μόνο εκθέτει τους εργαζο-

μένους σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και μειώνει 

τις αποδοχές τους, αλλά και στερεί τις κυβερνήσεις 

από έσοδα και υπονομεύει τα συστήματά μας κοινω-

νικής προστασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει, αφενός, 

να εφαρμόσουν πολιτικές για να αποθαρρύνουν την 

αδήλωτη εργασία ή να ενθαρρύνουν τη μετατροπή 

της σε κανονική απασχόληση, και, αφετέρου, να συ-

νεργαστούν στενότερα για την καταπολέμηση αυτής 

της μάστιγας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τον 

Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη λει-

τουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την πρό-

ληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, η 

οποία θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των επι-

θεωρήσεων εργασίας και των φορέων επιβολής της 

νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη», όπως δήλω-

σε ο ευρωπαίος επίτροπος κ. László Andor, αρμόδι-

ος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων 

και ένταξης. 

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που πραγματοποι-

ήθηκε στις 28 χώρες της ΕΕ, καταδεικνύει ότι: 

• το 11% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι, το 

προηγούμενο έτος, αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες 

που ήταν προϊόντα αδήλωτης εργασίας, ενώ το 

4% παραδέχεται ότι έχει ασκήσει αδήλωτη αμει-

βόμενη δραστηριότητα·

• το 60% αναφέρει ότι οι χαμηλότερες τιμές είναι 

ο κύριος λόγος για την αγορά αγαθών ή υπηρεσι-

ών που είναι προϊόντα αδήλωτης εργασίας, και το 

22% αναφέρει ότι κάνει χάρες σε φίλους·

• ως κύριους λόγους για την άσκηση αδήλωτης ερ-

γασίας, το 50% αναφέρει τα οφέλη για αμφότερα 

τα μέρη, το 21% τη δυσκολία να βρει μια κανο-

νική θέση εργασίας, το 16% το γεγονός ότι θεω-

ρεί τους φόρους πολύ υψηλούς, και το 15% την 

απουσία άλλων εισοδημάτων. Οι χώρες της Νότι-

ας Ευρώπης είναι ιδιαίτερα πιθανό να αναφέρουν 

δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση κανονικής 

θέσης εργασίας (41%) ή ότι δεν έχουν άλλη πηγή 

εισοδήματος (26%)· 

• οι Ευρωπαίοι δαπανούν κάθε χρόνο, κατά μέσο 

όρο, 200 ευρώ για την αγορά αγαθών ή υπηρε-

σιών που είναι προϊόντα αδήλωτης εργασίας, ενώ 

το μέσο ετήσιο ποσό που λαμβάνουν όσοι ασκούν 

αδήλωτη εργασία είναι 300 ευρώ· 

• τα αδήλωτα αγαθά ή υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη 

ζήτηση είναι οι επισκευές και ανακαινίσεις σπιτιών 

(29%), οι επισκευές αυτοκινήτων (22%), ο καθα-

ρισμός σπιτιών (15%) και τα τρόφιμα (12%)·

• οι Ευρωπαίοι πραγματοποιούν ως επί το πλείστον 

αδήλωτη εργασία στο πλαίσιο επισκευών και ανα-

καινίσεων σπιτιών (19%), εργασιών κηπουρικής 

(14%), καθαρισμού (13%) και φύλαξης παιδιών 

(12%)· 

• η Λετονία, οι Κάτω Χώρες και η Εσθονία έχουν 

το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που παρέ-

χουν αδήλωτη εργασία (11%). Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

ως προς τη νοοτροπία και τον τρόπο αντίληψης 

της αδήλωτης εργασίας, καθώς και ως προς τη 

φύση και τον όγκο των σχετικών υπηρεσιών·

• το 3% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι λαμβά-

νουν ένα μέρος των αμοιβών τους «σε μετρητά 

στο χέρι», πρακτική που εφαρμόζεται πιθανότε-

ρα σε μικρότερες επιχειρήσεις. Το ποσοστό του 

ετήσιου εισοδήματος που λαμβάνεται «σε φακε-

λάκι» είναι υψηλότερο στη Νότια Ευρώπη (69%) 

και, μετά, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη 

(29%), ενώ οι ηπειρωτικές και οι βόρειες χώρες 

εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά (17% και 7% 

αντίστοιχα). 

Η έκθεση του 2013 σχετικά με τις οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη αναλύει πε-

ραιτέρω τις παραπάνω διαπιστώσεις. Σε σύγκριση με 

την προηγούμενη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 

το 2007, ακόμη και εάν η συνολική έκταση της αδή-

λωτης εργασίας είναι μάλλον σταθερή, υπάρχουν 

κάποιες ιδιαίτερες ανά χώρα εξελίξεις:

• η παροχή αδήλωτης εργασίας μειώθηκε δραστικά 

σε ορισμένες χώρες, π.χ. στη Λετονία, ενώ αυξή-

θηκε ελαφρά στην Ισπανία και τη Σλοβενία·

• θεαματική αύξηση στη ζήτηση αδήλωτης εργασί-

ας σημειώθηκε στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλ-

τα και τη Σλοβενία·

• τα περιστατικά της καταβολής «μισθών σε μετρη-

τά στο χέρι» μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρί-

σης, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

αλλά αυξήθηκαν στην Ελλάδα. 

Από την περαιτέρω ανάλυση του αντικτύπου της 

κρίσης στη συχνότητα της αδήλωτης εργασίας 

προκύπτει ότι η εξασθένιση των αγορών εργασίας 

από το 2007 έχει οδηγήσει σε αύξηση της ιδιωτικής 

παροχής αδήλωτης εργασίας, αν και η διασύνδεση 

με την αύξηση της φτώχειας είναι πολύ λιγότερο 

εμφανής. Ωστόσο, τόσο η υψηλότερη ανεργία όσο 

και η αυξανόμενη φτώχεια φαίνεται να αυξάνουν την 

αποδοχή των μισθών «σε φακελάκι». Φαίνεται επίσης 

ότι το επίπεδο της φορολογίας δεν επηρεάζει άμεσα 

το επίπεδο της αδήλωτης εργασίας, αλλά, ενδεχο-

μένως, την αντίληψη των πολιτών για τις δημόσιες 

υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται 

τα φορολογικά έσοδα.

 Η έκθεση σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνι-

κές εξελίξεις στην Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης την 

επανεξέταση επιτυχών μέτρων που λαμβάνονται σε 

διάφορα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της αδή-

λωτης εργασίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

• κίνητρα για την επισημοποίηση των αδήλωτων 

δραστηριοτήτων, όπως η διοικητική απλούστευ-

ση, τα άμεσα φορολογικά κίνητρα για τους αγο-

ραστές, ή τα δελτία υπηρεσιών·

• μέτρα για την προώθηση υψηλότερου φορολογι-

κού φρονήματος και την καλλιέργεια ενός πνεύ-

ματος υπεύθυνης συμπεριφοράς, π.χ. με εκστρα-

τείες ευαισθητοποίησης·

• καλύτερο εντοπισμό και αυστηρότερες κυρώ-

σεις.

Επόμενα βήματα

Τον Απρίλιο του 2014 η Επιτροπή αναμένεται να 

προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρ-

μας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδή-

λωτης εργασίας, η οποία θα φέρει σε επαφή τους 

εθνικούς φορείς επιβολής της νομοθεσίας, όπως τις 

επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφά-

λισης, τις φορολογικές και τις μεταναστευτικές αρ-

χές, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η 

πλατφόρμα θα ενισχύσει τη συνεργασία σε επίπεδο 

ΕΕ με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματι-

κότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης ερ-

γασίας.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου ρω-

τήθηκαν 26.563 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές 

και δημογραφικές ομάδες σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 

αποτελέσματα βασίζονται στις διαπιστώσεις της αρ-

χικής έρευνας του 2007, που ήταν η πρώτη προσπά-

θεια να μετρηθεί η αδήλωτη εργασία στην ΕΕ. Και οι 

δύο έρευνες εστιάζονται στην ατομική παροχή και 

αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στους «μι-

σθούς-φακελάκια»· συνεπώς, δεν καλύπτουν όλες 

τις μορφές αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο των επι-

χειρήσεων. 

Με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται όλες οι 

αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως 

προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δη-

μόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετι-

κών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα 

κράτη μέλη. Η έννοια αυτή έχει ενταχθεί στην ευρω-

παϊκή στρατηγική για την απασχόληση και, από το 

2001, περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές 

για την απασχόληση που απευθύνονται στα κράτη 

μέλη.

Στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, που 

εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2012, επισημαινόταν 

ήδη ότι η μετατροπή της άτυπης ή της αδήλωτης 

εργασίας σε κανονική απασχόληση θα μπορούσε να 

συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και να τονίσει την 

ανάγκη για αποτελεσματικότερη συνεργασία των 

κρατών μελών.

Στα μέσα του 2013, η Επιτροπή πραγματοποίησε 

ένα πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους εκπροσώ-

πους εργοδοτών και εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ 

σχετικά με τα πιθανά μελλοντικά μέτρα της ΕΕ για 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

αρχών επιβολής της νομοθεσίας (IP/13/650). Η δι-

αβούλευση αυτή ακολουθήθηκε από ένα δεύτερο 

στάδιο διαβούλευσης στις αρχές του 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_

special_419_400_en.htm - 402Έρευνα του Ευρωβα-

ρόμετρου σχετικά με την αδήλωτη εργασία στην ΕΕ

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητής στο δωρεάν ενημερωτικό δελ-

τίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, 

τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd  (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois  (+32 2 295 18 83)
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Υπογραφή Συμφωνίας για τη διαχείριση 
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου 

Στo πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για στήρι-

ξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), υπογρά-

φηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2014, συμφωνία μετα-

ξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη διαχείριση του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) από το 

ΕΤαΕ. Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας ο Γενικός Διευθυντής της Γε-

νικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συ-

ντονισμού και Ανάπτυξης. 

Σκοπός του ΤΕΚ είναι η βελτίωση της πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση για τις ΜμΕ, δεδομένων των 

προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει σή-

μερα το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το 

ΤΕΚ αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ε-

πενδυτικής δραστηριότητας και στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. 

Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από δάνειο, ύψους €100 

εκ., που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), σε σχε-

τική δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε στις 13 

Δεκεμβρίου 2013. Το ΤΕΚ θα υλοποιηθεί σε συνερ-

γασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα 

επιλεγούν μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος που θα δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Ταμεί-

ο Επενδύσεων στις αρχές Μαρτίου. Τα χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα θα συγχρηματοδοτούν ποσοστό 

τουλάχιστο 50% των δανείων, που συνεπάγεται ότι, 

το συνολικό ποσό που αναμένεται να παραχωρηθεί 

προς τις ΜμΕ θα είναι τουλάχιστον ύψους €200 εκ. 

Η διάθεση των πόρων στις ΜμΕ θα πραγματοποιεί-

ται μέσω παραχώρησης δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊ-

κούς όρους σε σχέση με το επιτόκιο και την περίοδο 

αποπληρωμής. Επισημαίνεται ότι στους δικαιού-

χους των δανείων θα περιλαμβάνονται και ΜμΕ του 

πρωτογενούς τομέα και ότι δικαιούχοι συγχρηματο-

δοτούμενων έργων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα 

μπορούν να λάβουν και δάνειο από το ΤΕΚ. 

Ενημερωτική εκδήλωση για το ΤΕΚ θα πραγματο-

ποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχέδιο κυβερνητικών εγγυήσεων 
για παραχώρηση δανείων σε ΜΜΕ

Στα πλαίσια της συνεργασίας Κύπρου – Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας επενδύσεων το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-

κρινε σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων 

ύψους 300 εκ. ευρώ προς τις κυπριακές τράπεζες για 

σύναψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων (ΕΤΕπ), για χρηματοδότηση έργων και Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Το σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί στη Γενική Διεύθυν-

ση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς έ-

γκριση θα είναι ανοικτό προς όλες τις κυπριακές τρά-

πεζες νοουμένου ότι αυτές εξασφαλίζουν δάνειο από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ικανοποιούν 

τους όρους που τυχόν θέσει η Γενική Διεύθυνση Αντα-

γωνισμού της ΕΕ.  Γίνονται πολλές συντονισμένες και 

παράλληλες προσπάθειες, ώστε να εξασφαλιστεί το 

συντομότερο δυνατόν η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, για να τεθεί το σχέδιο σε άμεση εφαρμογή. 

Η ΕΤΕπ έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις της 

με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για παραχώρη-

ση δανείου ύψους 50 εκ. ευρώ και οι σχετικές συμφω-

νίες αναμένεται να υπογραφούν την πρώτη εβδομάδα 

του Απρίλη, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του 

Προέδρου της ΕΤΕπ στην Κύπρο. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2013 υπογρά-

φηκε συμφωνία δανείου ύψους 100 εκ. ευρώ για χρη-

ματοδότηση της εγκαθίδρυσης του Ταμείου Επιχειρη-

ματικότητας, το οποίο θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων που είναι θυγατρικός οργανισμός 

της ΕΤΕπ και θα παραχωρεί δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 

προς τις τράπεζες. Τα δάνεια αυτά θα παραχωρούνται 

με επιπρόσθετο ισόποσο ποσό προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με σημαντικό όφελος και θετικά αποτελέ-

σματα στο κόστος και τη χρηματοδότηση αυτών των 

επιχειρήσεων.  Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον περασμέ-

νο Οκτώβριο εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ ο μηχανισμός 

χρηματοδότησης ύψους 150 εκ. ευρώ για το εξωτερι-

κό εμπόριο για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων που έχουν διεθνή προσανατολισμό. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη σχετική συμφωνία 

ύψους 50 εκ. ευρώ μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου, της 

City Bank και της Commercial Bank. Η ΕΤΕπ θα παρέ-

χει εγγυήσεις στις δύο ξένες τράπεζες για πράξεις ε-

μπορικής χρηματοδότησης από την Τράπεζα Κύπρου, 

οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε ανακυκλούμενη 

βάση με σκοπό να στηρίζουν όγκο συναλλαγών μέχρι 

και 150 εκ. ευρώ.  Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να 

θέσει το προϊόν σύντομα.  Η ΕΤΕπ βρίσκεται σε προ-

χωρημένες επαφές και με άλλες τράπεζες στη χώρα 

μας για να υπογράψουν και άλλες συμφωνίες, ώστε να 

απορροφηθεί ολόκληρο το ποσό των 150 εκ. ευρώ.  

Η ομάδα συμβούλων με την υπογραφή της σύμβασης 

θα κληθεί να παρουσιάσει ενώπιον της Υπουργικής Ε-

πιτροπής, της Συντονιστικής Επιτροπής και του Διαχει-

ριστή Έργου την προσφορά τους, τα χρονοδιαγράμ-

ματα και τις θεματικές που πρέπει να ακολουθηθούν 

για την άμεση έναρξη των εργασιών.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την άμεση 

προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για καταρτι-

σμό ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης της ευ-

ρύτερης περιοχής του Τροόδους.

Μέχρι τον καταρτισμό του εν λόγω σχεδίου, αποφα-

σίστηκε όπως δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίηση 

της πλατείας του Τροόδους, των κυβερνητικών κατοι-

κιών, του μεταλλείου Αμιάντου, καθώς και της κρατι-

κής περιουσίας, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή περιλαμβάνεται και στο 

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημο-

κρατίας.  Πρόσθετα αποφασίστηκε η ετοιμασία εγγρά-

φων ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος εκ μέρους 

της Κυβέρνησης προς δυνητικούς επενδυτές του εσω-

τερικού και του εξωτερικού, που επιθυμούν να υπο-

βάλουν προτάσεις για αναπτυξιακά έργα με τη μορφή 

συμβάσεων μακροχρόνιας ενοικίασης (leasing).

Διευκρινίζεται ότι  τα κριτήρια για λήψη δανείων από 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση το σχέδιο πα-

ραχώρησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις ύψους 

300 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ, θα καθορίσουν  οι τράπε-

ζες στη βάση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαι-

σίου τους. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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μικρά

Με διοργανωτή το Περιφερειακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο της περιοχής Ροδανού ΄Αλπεων 

θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Ιουνίου 

στη Λυόν της Γαλλίας το  19ο Φόρουμ 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business 

Development Φόρουμ) Futurallia 

2014 που θα λειτουργήσει ως πλατ-

φόρμα όλων των τομέων επιχειρημα-

τικής ανάπτυξης. Η διοργάνωση είναι 

ανοικτή σε επιχειρήσεις όλων των 

τομέων και δραστηριοτήτων που ζη-

τούν συνεργασίες στο εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εμπόριο, σε κοινοπραξίες, 

εμπορική αντιπροσώπευση. Περισ-

σότερες πληροφορίες: International 

Center for Etudes (ICE)  

Τηλ. 20225786710, Φαξ. 

20225786713, E-mail:info@

face2face-event.com, http://www.

face2face-event.com

Σύμβαση μίσθωσης 
υπηρεσιών για
πολυθεματικό καζίνο
Την 28η Φεβρουαρίου υπογράφτηκε 

η σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και εκπροσώπων της 

εταιρείας «Deloitte Ltd» που επιλέ-

γηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014, κα-

τόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για να 

συμβουλεύει την Κυβέρνηση στα θέ-

ματα αδειοδότησης πολυθεματικού 

καζίνο (integrated casino resort) στην 

Κύπρο. Τη σύμβαση, εκ μέρους του 

κράτους, υπέγραψε ο Πρόεδρος της 

αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής, 

Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, δρ Στέλιος Χειμώνας. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συνάντηση της Ομάδας Συμβούλων 

με τα μέλη της αρμόδιας Υπουργικής 

Επιτροπής και της Συντονιστικής Επι-

τροπής, οι οποίες διορίστηκαν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20 Φε-

βρουαρίου 2014.

Επιχειρηματικό 
Αναπτυξιακό 
Φόρουμ
Στη Λυόν 4-6 Ιουνίου 2014

Δείκτες διευκόλυνσης εμπορίου του ΟΟΣΑ
Τι καταγράφουν και εισηγούνται για την Κύπρο

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για να διευκολύνει 

τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τις μεθο-

ριακές τους διαδικασίες, να μειώσουν τα 

εμπορικά κόστα, να προαγάγουν τη ροή 

του εμπορίου και να αποκομίσουν μεγα-

λύτερα οφέλη από το διεθνές εμπόριο, 

έχει ετοιμάσει δείκτες εμπορίου, οι οποί-

οι εντοπίζουν χώρους δράσης των Κυ-

βερνήσεων και επιτρέπουν αποτίμηση 

του πιθανού αποτελέσματος των προ-

ωθούμενων μεταρρυθμίσεων.

Οι εκτιμήσεις που βασίζονται στους 

δείκτες προσφέρουν στις κυβερνήσεις 

βάση για να ιεραρχήσουν προτεραιό-

τητες δράσεων για διευκόλυνση του 

εμπορίου και να επιστρατεύουν τεχνική 

συνδρομή και να προωθούν προσπάθει-

ες βελτίωσης της ικανότητας για ανα-

πτυσσόμενες χώρες κατά πιο στοχευ-

μένο τρόπο.

Αναλύσεις του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι 

τα μέτρα για διευκόλυνση του εμπορίου 

είναι επωφελή για όλες τις χώρες στο 

ρόλο τους τόσο ως εξαγωγικές όσο και 

ως εισαγωγικές, γιατί επιτρέπουν καλύ-

τερη πρόσβαση σε πληροφορίες για πα-

ραγωγή και μεγαλύτερη συμμετοχή στο 

διεθνές σύστημα εμπορίου.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της Κύπρου 

στη διευκόλυνση του εμπορίου οι δεί-

κτες του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι:

• Σύμφωνα με τους δείκτες διευκό-

λυνσης εμπορίου του ΟΟΣΑ  η Κύ-

προς λειτουργεί καλύτερα από το 

μέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών 

μη μελών του ΟΟΣΑ και της Κεντρι-

κής Ασίας και από χώρες μέλη του 

ΟΟΣΑ στη διαθεσιμότητα πληροφό-

ρησης, την προώθηση κανονισμών, 

απλοποίηση και εναρμόνιση εγγρά-

φων, διακυβέρνηση και αμεροληψία 

και είναι σχετικά σύμφωνη με τους 

μέσους όρους στα τέλη και τις χρε-

ώσεις απλοποίησης και την εναρμό-

νιση εγγράφων, τον αυτοματισμό, και 

την ευθυγράμμιση διαδικασιών.

• η Κύπρος είναι κάτω από τους μέ-

σους όρους της Ευρώπης (μη μέλη 

ΟΟΣΑ), της Κεντρικής Ασίας και των 

χωρών του ΟΟΣΑ στην εμπλοκή του 

εμπορικού κόσμου  και την αρχή 

εσωτερικής διαμεθοριακής συνεργα-

σίας.

Η ποσοτική ανάλυση του ΟΟΣΑ για την 

ομάδα Ευρώπης (μη ΟΟΣΑ) και τις χώ-

ρες της Κεντρικής Ασίας, που καλύπτει 

και την Κύπρο, καταδεικνύει ότι οι πτυ-

χές με την μεγαλύτερη επίδραση στην 

αύξηση των ροών διμερούς εμπορίου 

και μείωσης του εμπορικού κόστους 

περιλαμβάνουν την εξισορρόπηση δι-

αδικασιών και εγγράφων και τη διαθε-

σιμότητα πληροφόρησης.  Οι δείκτες 

τελών και χρεώσεων, εμπλοκής του 

εμπορικού κόσμου και διακυβέρνησης 

και αμεροληψίας επίσης έχουν μεγά-

λη σημασία για τις ροές εμπορίου.  Οι 

δείκτες αυτοί είναι μεγάλης σημασίας 

επίσης για το επίπεδο μεταποιητικού 

εμπορίου.  Επιπλέον η ανάλυση του 

ΟΟΣΑ για αναπτυγμένες χώρες κατα-

δεικνύει ότι οι πτυχές με τη μεγαλύτε-

ρη επίδραση στις εμπορικές ροές και 

τα εμπορικά κόστα είναι οι πτυχές της 

διαθεσιμότητας πληροφόρησης, των 

προληπτικών κανονισμών, των τελών 

και χρεώσεων, του αυτοματισμού και 

της ευθυγράμμισης διαδικασιών.

Λαμβανομένων υπόψη της αύξησης της 

ροής του εμπορίου και της δυνατότητας 

μείωσης κόστων στις πτυχές πολιτικής 

που επισημαίνονται από την ποσοτική 

ανάλυση, η Κύπρος μπορεί να πετύχει 

σημαντικά οφέλη στους όγκους εμπο-

ρίου και το εμπορικό κόστος από μια 

ουσιαστική βελτίωση στην εμπλοκή του 

κόσμου του εμπορίου.  Οι συνεχείς προ-

σπάθειες στις πτυχές τελών και χρεώ-

σεων, αυτοματισμού και ευθυγράμμισης 

διαδικασιών μπορούν να φέρουν πρό-

σθετα οφέλη.

Δείκτες Διευκόλυνσης εμπορίου της 

ΟΟΣΑ 

Ο ΟΟΣΑ έχει καταρτίσει τους πιο κάτω 

δείκτες για αξιολόγηση των πολιτικών 

διευκολύνσεων του εμπορίου.

• Διαθεσιμότητα πληροφόρησης: Δη-

μοσίευση εμπορικών πληροφοριών, 

περιλαμβανομένου του διαδικτύου, 

σημεία διερεύνησης

• Εμπλοκή της Εμπορικής Κοινότητας: 

Διαβουλεύσεις με τους εμπόρους

• Προληπτικοί Κανόνες: Προκαταρκτι-

κές δηλώσεις των αρχών που καλούν 

τους εμπόρους αναφορικά με ταξι-

νόμηση, προέλευση, μέθοδο εκτίμη-

σης κλπ που αφορούν εξειδικευμένα 

προϊόντα στο χρόνο εισαγωγής και 

αφορούν τους κανονισμούς και τη 

διαδικασία που εφαρμόζεται σε αυ-

τές τις δηλώσεις.

• Διαδικασίες Προσφυγής: Δυνατότη-

τα και μορφές προσφυγής από με-

θοριακές αρχές εναντίον αποφάσε-

ων της διοίκησης.

• Τέλη και χρεώσεις: Πειθαρχία στα 

τέλη και χρεώσεις που επιβάλλονται 

σε εισαγωγές και εξαγωγές.

• Τυπικότητες - ΄Εγγραφα: Απλοποί-

ηση εμπορικών εγγράφων, εναρμό-

νιση με διεθνή πρότυπα, αποδοχή 

αντιγράφων.

• Τυπικότητες – Αυτοματισμός: Ευ-

θυγράμμιση μεθοριακών ελέγχων, 

υποβολή απαιτούμενων εγγράφων 

σε μια μόνο αρχή, έλεγχοι μετά την 

εκκαθάριση, εξουσιοδοτημένοι οικο-

νομικοί λειτουργοί.

• Εσωτερική Συνεργασία: Συνεργασία 

μεταξύ των διαφόρων μεθοριακών 

αρχών της χώρας, αντιπροσωπεία 

ελέγχου στις Τελωνειακές αρχές

• Εξωτερική Συνεργασία: Συνεργασία 

με γειτονικές και με τρίτες χώρες

• Διακυβέρνηση και Αμεροληψία: Τε-

λωνειακές δομές και λειτουργίες, 

απολογισμός, θεσμική πολιτική 
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Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ στο 3ο Ενεργειακό Συμπόσιο

Η Κύπρος χρειάζεται συγκροτημένη 
και ευφάνταση ενεργειακή στρατηγική

Δημοσιεύουμε το χαιρετισμό του Προέδρου του 

ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στο 3ο Ενεργειακό Συμπό-

σιο που έγινε στις 27-28 Μαρτίου στη Λευκωσία.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το ΚΕΒΕ αποδέχθηκε 

την πρόταση των διοργανωτών και ανέλαβε υπό την 

αιγίδα του το 3ο Ενεργειακό Συμπόσιο με τίτλο «Η 

συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργεια-

κή Στρατηγική».

Η πρωτοβουλία μας αυτή, όπως και τα δύο προη-

γούμενα χρόνια, εντάσσεται στην πάγια πολιτική του 

ΚΕΒΕ να στηρίζει αξιόλογες και σημαντικές πρωτο-

βουλίες που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία 

του τόπου.

Η σημερινή παρουσία του ίδιου του Προέδρου 

της Δημοκρατίας στο 3ο Ενεργειακό Συμπόσιο 

αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για τη σημαντικό-

τητα του.

Τα ενεργειακά θέματα, αν και πρόσφατα εισήλθαν 

στη σφαίρα του άμεσου ενδιαφέροντος μας, εντού-

τοις φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα 

τα επόμενα χρόνια.

Ο εντοπισμός κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οι-

κόπεδο «Αφροδίτη», σε συνδυασμό με την προώ-

θηση των διαδικασιών για έρευνα και στα υπόλοιπα 

οικόπεδα της ΑΟΖ της Κύπρου, καθιστούν το αύριο 

της οικονομίας μας άμεσα συναρτημένο με τις ενερ-

γειακές εξελίξεις.

Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι οι ενεργειακοί πόροι της Κύ-

πρου μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα τόσο της 

πολιτικής και της γεωστρατηγικής, όσο και της οικο-

νομικής σημασίας της χώρας μας.

Εμείς, πιστεύουμε ότι λόγω της ενέργειας, αλλά και 

με τις κατάλληλες διακρατικές συμμαχίες, η Κύπρος 

έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα νέο πιο πο-

λυσήμαντο πολιτικό και οικονομικό ρόλο στην περι-

οχή μας.

Ειδικά, μάλιστα, αν εντοπιστούν επιπρόσθετα κοιτά-

σματα φυσικού αερίου και στα υπόλοιπα οικόπεδα 

και γενικά αν υλοποιηθεί με επιτυχία ο όλος ενερ-

γειακός σχεδιασμός της Κύπρου, τότε η χώρα μας 

μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό Ενεργειακό 

κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί 

το στόχο μας.

Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να έχει πολύ θετικές 

προεκτάσεις για το καλό ολόκληρης της κυπριακής 

οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς των ξένων 

επενδύσεων, της προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων 

και των μεγάλων έργων υποδομής.

Στα πλαίσια αυτά, το διαχρονικό όραμα μας για να 

καταστούμε ένα Περιφερειακό Χρηματοοικονομικό 

Κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά σημαντι-

κές δυνατότητες επιτυχίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση, η Βουλή 

και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα χειριστούν με επιτυχία 

το μείζον θέμα της ενέργειας και σε λίγα χρόνια η 

χώρα μας θα έχει τις κατάλληλες υποδομές για να 

εκμεταλλευθεί το νέο φυσικό πλούτο που εντοπί-

στηκε στη θαλάσσια περιοχή μας.

Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, η διαχείριση του θέμα-

τος αυτού απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και 

σωστές διπλωματικές κινήσεις. Η αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα πρέπει να γίνει με 

ασφάλεια και χωρίς προβλήματα που ενδεχόμενα να 

επηρεάσουν το στόχο μας.

Οι αξιόλογοι ομιλητές του 3ου Ενεργειακού Συμπο-

σίου αναμένουμε να μας διαφωτίσουν για τα επόμε-

να βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε η Κύπρος να 

αξιοποιήσει πλήρως τους ενεργειακούς πόρους της.

Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, θα σταθεί δίπλα στις προ-

σπάθειες της κυβέρνησης για σωστή αξιοποίηση των 

ενεργειακών πόρων μας.

Ταυτόχρονα, με άξονα την ενέργεια, θα επιχειρήσου-

με να προβάλουμε στο εξωτερικό τα νέα δεδομένα 

και πλεονεκτήματα της Κύπρου, ώστε να υπάρξει 

συνολικό όφελος για την κυπριακή οικονομία. 

Το ΚΕΒΕ συγχαίρει τους διοργανωτές του Ενεργει-

ακού Συμποσίου που είναι το Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η εταιρεία Επικοινω-

νίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων και Συνεδρίων fmw 

fi nancial media way για την άρτια οργάνωση και 

τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους. Επίσης, ευ-

χαριστούμε όλους τους Χορηγούς και Υποστηρικτές 

καθώς και όλους όσους θα δώσουν το παρόν τους 

στο Συμπόσιο.

Υπό την αιγίδα του 
ΚΕΒΕ το 3ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο
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Πηλείδης: Σε μια εποχή που ζητούμενο είναι η ανάπτυξη 
οι εξαγωγές πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των Βρα-

βείων εξαγωγών 2012 ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φει-

δίας Πηλείδης τόνισε πως η παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας στην τελετή βράβευσης των επιχει-

ρήσεων που πρωταγωνίστησαν στον τομέα των εξα-

γωγών το 2012 αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι 

το κράτος στηρίζει και ενισχύει έμπρακτα τις εξαγωγι-

κές προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα και των επιχει-

ρήσεων και σε μια εποχή, όπου το ζητούμενο για όλες 

τις οικονομίες είναι η ανάπτυξη, η πορεία των εξαγω-

γών πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

όλων μας.

Το ΚΕΒΕ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στο θέμα 

των εξαγωγών, είπε ο κ. Πηλείδης.  Γνωρίζουμε, πρό-

σθεσε, τη μεγάλη σημασία τους για την οικονομία και 

δίνουμε τεράστια έμφαση στην ενίσχυση του εξαγω-

γικού εμπορίου μας. Πέραν του συμβουλευτικού ρό-

λου μας προς τις επιχειρήσεις αναλαμβάνουμε σωρεία 

πρωτοβουλιών για ενίσχυση των εξαγωγών. Σε στενή 

συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού καθορίζουμε ετήσιους 

εξαγωγικούς στόχους, οργανώνουμε αποστολές στο 

εξωτερικό, προωθούμε την συμμετοχή Κυπριακών 

Επιχειρήσεων σε διεθνείς εξειδικευμένες εκθέσεις, 

πραγματοποιούμε επιχειρηματικές συναντήσεις, συνά-

πτουμε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συνεργασι-

ών με άλλες χώρες και γενικά προωθούμε και προ-

βάλλουμε στο εξωτερικό τα κυπριακά προϊόντα και 

υπηρεσίες.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία των εξαγω-

γών, οι πρωτοβουλίες αυτές του ΚΕΒΕ έχουν θετικό 

αποτέλεσμα. Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρί-

ση, που έχει επηρεάσει αρνητικά όλους σχεδόν τους 

τομείς της οικονομίας μας, οι εξαγωγές συνεχίζουν 

να κινούνται με ικανοποιητικό ρυθμό. Αυτή η εξέλιξη 

μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό. 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε στις προσπάθει-

ες και τα επιμορφωτικά προγράμματα του Επιμελη-

τηρίου στο εσωτερικό, σε συνεργασία με τις επιχειρή-

σεις – μέλη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην ποιότητα 

και στην τιμή, με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

και στην καινοτομίας.

Οι προσπάθειες στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την 

κυβέρνηση και άλλους φορείς,  αποσκοπούν στη διε-

ρεύνηση νέων  αγορών , για απορρόφηση κυπριακών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Στο στόχαστρο εκτός από 

τις παραδοσιακές αγορές εισέρχονται και οι νέες υπο-

σχόμενες αγορές της Κίνας, της Ρωσίας,  της Ινδίας 

και χωρών της Μέσης Ανατολής, στις οποίες οργανώ-

νονται επιχειρηματικές αποστολές για προβολή της 

οικονομίας μας.

Πέραν από νέες αγορές η προσπάθεια καλύπτει και 

την ανάγκη για διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και 

υπηρεσιών που μπορούμε να εξάγουμε. Τομείς, όπως 

η Παιδεία, η Υγεία και οι εξειδικευμένες μορφές τουρι-

σμού βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του 

ΚΕΒΕ, αφού επεκτείνονται πέραν των παραδοσιακών 

εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο κ. Πηλείδης υπογράμμισε πως στα πλαίσια αυτών 

των προσπαθειών επιζητούμε την εντονότερη συμ-

βολή του κράτους. Μέσω κρατικών σχεδίων ή ευρω-

παϊκών προγραμμάτων, η κυβέρνηση θα πρέπει να 

διευρύνει τη συνεισφορά της προς τις εξαγωγικές επι-

χειρήσεις. Επιβάλλεται να έρθει αρωγός στον ιδιωτικό 

τομέα που είναι ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει 

νέο εισόδημα, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στον 

τόπο.

Η κατάσταση της οικονομίας 

Για την κατάσταση της οικονομίας ο Πρόεδρος του 

ΚΕΒΕ ανάφερε πως μετά από ένα πολύ δύσκολο χρό-

νο, με την εφαρμογή του Μνημονίου, η χώρα άρχισε να 

ξαναβρίσκει την ισορροπία της. Παρά τα υπάρχοντα 

μεγάλα και δισεπίλυτα προβλήματα της πραγματικής 

οικονομίας (ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, μείωση 

επιχειρηματικότητας, και άλλα), μπήκαμε σε μια νέα 

πορεία.  Η πρόσφατη θετική αξιολόγηση της Τρόικας, 

σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις της ότι η Κύπρος 

κατάφερε να πετύχει δύσκολους στόχους, κυρίως στα 

δημόσια οικονομικά, μας κάνουν αισιόδοξους ότι τελι-

κά η οικονομία θα επανεκκινήσει και θα δρομολογηθεί 

προς ανάκαμψη.

Επίσης, οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο κυπριακό, 

δημιουργούν την ελπίδα ότι επιτέλους θα καταφέρου-

με να επανενώσουμε την χώρα μας και να  απαλλα-

γούμε από την τουρκική κατοχή.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του 

ΟΟΣΑ ότι φέτος η διεθνής οικονομία θα κινηθεί καλύ-

τερα από το 2013, μας κάνουν να πιστεύουμε σ΄ ένα 

καλύτερο μέλλον για εμάς και τις νέες γενιές.

Ο κ. Πηλείδης επισήμανε πως αν και δεν γνωρίζουμε 

πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την πλήρη ανάκαμψη 

της οικονομίας μας, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για 

να διατηρήσουμε τη θέση μας στην αγορά. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να βλέπουμε προς την επόμενη μέρα 

της κρίσης. Οφείλουμε να είμαστε σε συνεχή εγρήγορ-

ση και ετοιμότητα. Οι οικονομίες που θα αξιοποιήσουν 

τις νέες ευκαιρίες, μετά την κρίση, είναι αυτές που θα 

παραμείνουν σε πορεία ανάπτυξης.

Ως μικρή οικονομία, είπε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, 

παρά να ενισχύουμε την εξωστρέφεια μας και να κυ-

νηγούμε τις ευκαιρίες της κοντινής μας περιφέρειας, 

αλλά και των μακρινών αγορών. Σ΄ αυτή την προσπά-

θεια, έχουμε ως ασπίδα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

μας. Ταυτόχρονα, η προοπτική της αξιοποίησης του 

φυσικού αερίου δημιουργεί νέες δυνατότητες και προ-

οπτικές για την οικονομία μας και για το αύριο της χώ-

ρας μας. Το ΚΕΒΕ, είπε ο κ. Πηλείδης, αισιοδοξεί ότι η 

επόμενη μέρα της κρίσης θα μας βρει σε θέση που να 

μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο της 

διεθνούς πίττας εξαγωγών. Με συγκεκριμένες κινή-

σεις, με όραμα και επινοητικές προσεγγίσεις, μπορού-

με να αυξήσουμε τη συνεισφορά των εξαγωγών στην 

οικονομία μας. Εκ μέρους του ΚΕΒΕ Ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου συγχάρηκε θερμά την Επιτροπή Απο-

νομής των Βραβείων Εξαγωγών και τις επιχειρήσεις 

που βραβεύτηκαν με τη διαβεβαίωση ότι το ΚΕΒΕ θα 

είναι πάντα δίπλα τους.

Με μεγάλη επιτυχία η τελετή απονομής Βραβείων Εξαγωγών
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Πρόεδρος Αναστασιάδης: Τα βραβεία εξαγωγών επιβραβεύουν 
τις προσπάθειες των εξαγωγέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης σας 

καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο για 

τη φετινή τελετή απονομής του Κυπρια-

κού Βραβείου Εξαγωγών, ευχόμενος να 

είναι και η τελευταία που πραγματοποιεί-

ται σε μια μοιρασμένη και ημικατεχόμενη 

πατρίδα.

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όχι απλώς για 

να απονείμουμε βραβεία στις κυπριακές 

επιχειρήσεις που το 2012, στις εξαιρετικά 

δύσκολες εκείνες συνθήκες, διακρίθηκαν 

για την εξαγωγική τους δραστηριότητα, 

αλλά, κυρίως, για να επιβραβεύσουμε την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας, που 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των 

αγορών αποτελεί απαραίτητο συστατικό 

για την αειφόρο ανάπτυξη και την ευημε-

ρία στη χώρα μας. 

Τόνισε τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε χαι-

ρετισμό του στην τελετή απονομής του 

Κυπριακού Βραβείου εξαγωγών 2012 που 

έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης:

‘’Βραβεύουμε σήμερα τους καλύτερους 

εκφραστές της κυπριακής ανταγωνιστικό-

τητας που προβάλλουν με τον καλύτερο 

τρόπο την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Και 

είμαι σίγουρος ότι θα ηγηθούν της επανεκ-

κίνησης μιας νέας αναπτυξιακής πορείας 

την οποία χρειάζεται η οικονομία μας. Εν 

μέσω των μεγάλων οικονομικών προκλή-

σεων που αντιμετωπίζουμε, εκδηλώσεις 

όπως η σημερινή αποκτούν ξεχωριστή αξία 

και σημασία. Πρωτίστως, μας δίνουν την 

ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να επιβρα-

βεύσουμε την προσπάθεια ανθρώπων που 

δούλεψαν σκληρά, συχνά μάλιστα, κάτω 

από αντίξοες συνθήκες και πέτυχαν. Μας 

επιτρέπουν, επίσης, να εκφράσουμε προς 

τον εμποροβιομηχανικό κόσμο, τη βαθιά 

εκτίμησή μας για την πολύμορφη προσφο-

ρά του. Την ίδια ώρα, οι εκδηλώσεις αυτές 

αποτελούν έναυσμα σκέψης και κοινού 

σχεδιασμού του παρόντος και του μέλλο-

ντος της επιχειρηματικότητας στον τόπο 

μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιδιωτική 

πρωτοβουλία στην Κύπρο αποτέλεσε και 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη προόδου, 

ανάπτυξης και ανύψωσης του βιοτικού 

επιπέδου του λαού μας. Ακόμα και υπό 

τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, με τη 

συνεργασία και τη στήριξη του Κράτους, 

βεβαίως, η ιδιωτική πρωτοβουλία κατορ-

θώνει με το δημιουργικό της πνεύμα, τις 

καινοτόμες προσεγγίσεις της και τον δυνα-

μισμό της να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται ενώπιό μας. 

Δυστυχώς, σήμερα ο τόπος μας βιώνει μια 

πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, η οποία 

θέτει σε δοκιμασία την ευημερία των πο-

λιτών, τις κατακτήσεις δεκαετιών, και κατ΄ 

επέκταση, το μέλλον των επόμενων γενε-

ών. Μια κρίση που αναπόφευκτα έφερε 

στην επιφάνεια τα σοβαρότατα διαρθρω-

τικά προβλήματα του Κράτους, της οικο-

νομίας και της κοινωνίας μας ευρύτερα. 

Δίχως άλλο, η ανάγκη προσαρμογής είναι 

άμεση και επιβεβλημένη και οι προκλήσεις 

για τολμηρές μεταρρυθμίσεις πολλές και 

μεγάλες. Είμαι όμως πεπεισμένος πως με 

σκληρή και συλλογική δουλειά, μπορούμε 

να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, 

τολμώντας σήμερα όσα στο παρελθόν δεν 

τολμήσαμε να πράξουμε.

Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος αλλά 

αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με πίστη 

στις δυνάμεις μας, με αισιοδοξία, με προ-

γραμματισμό, τόλμη και αποφασιστικό-

τητα. Αυτές είναι άλλωστε οι αρετές που 

χαρακτηρίζουν τον λαό μας, οι οποίες και 

στο παρελθόν, όταν είχαμε να διαχειρι-

στούμε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες και 

οδυνηρές, μας οδήγησαν στην πρόοδο και 

την προκοπή.

Ήδη έχουμε καταγράψει τα πρώτα θετι-

κά αποτελέσματα που αποδεικνύουν του 

λόγου το αληθές. Μόλις οκτώ μήνες από 

τις σκληρές αποφάσεις του περασμένου 

Μαρτίου και μετά από τρία χρόνια διαδο-

χικών υποβαθμίσεων, είχαμε τον Νοέμβριο 

την πρώτη αναβάθμιση της οικονομίας 

μας από Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης. Πα-

ράλληλα, όπως και κατά τις δύο πρώτες 

αξιολογήσεις από τους διεθνείς δανειστές 

μας, και η πρόσφατη τρίτη στη σειρά αξι-

ολόγηση είναι ιδιαιτέρως θετική και ενθαρ-

ρυντική.’’

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμα-

νε ότι φαίνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται 

στον δρόμο ενός νέου οικονομικού θαύ-

ματος, που δεν διαφεύγει της προσοχής 

και της εκτίμησης των διεθνών πιστωτών 

μας, αλλά και του διεθνούς Τύπου. Μετά 

την τελευταία αξιολόγηση της Τρόικας, 

το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για φέτος 

προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα 

είναι σημαντικά χαμηλότερο και θα περιο-

ριστεί στα 277 εκ. ευρώ ή στο 1,8% του 

ΑΕΠ, από 483 εκ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ, 

που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. 

Έγκυρα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, όπως ο 

αυστηρός οικονομικός Τύπος της Γερμανί-

ας, ύστερα από μεγάλο αριθμό αρνητικών 

δημοσιευμάτων τους τελευταίους μήνες, 

σήμερα υποχρεώνονται σε εγκωμιαστικά 

σχόλια για την πορεία ανόρθωσης της κυ-

πριακής οικονομίας και της προσπάθειας 

να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές 

και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ανα-

φέρουν ότι η Κύπρος έχει πλέον πετύχει 

πλήρως τους στόχους της απ’ την αρχή 

του προγράμματος. Φαινόμενο, όπως 

προσθέτουν, ασυνήθιστο για τα ευρωπαϊ-

κά δεδομένα των τελευταίων ετών, ακόμα 

και για περιπτώσεις χωρών που έπαιρναν 

καλές αξιολογήσεις, όπως η Ιρλανδία, η 

οποία προσφάτως βγήκε από το μνημόνιο.

Κάνοντας λόγο για μια χώρα, η οποία 

βρίσκεται σε τροχιά πρωτοφανούς επι-

τυχημένης και εξ’ αρχής συντονισμένης 

προσπάθειας αντιμετώπισης της οικονομι-

κής κρίσης, διευκρινίζουν ότι ενώ αρχικά η 

ύφεση είχε προβλεφθεί να αγγίξει ή και να 

ξεπεράσει το 8,7%, τελικά χάρη στις διορ-

θωτικές και έγκαιρες κινήσεις μας περιορί-

στηκε στο 5,3%.

‘’Θα επαναλάβω το εγκώμιο των Γερ-

μανών δημοσιογράφων, γιατί αποδίδει 

πλήρως και τις δικές μου, προσωπικές 

πεποιθήσεις. Υπήρξε σημαντική σε κάθε 

περίπτωση και η συμβολή των ίδιων των 

πολιτών στο απαιτητικό αυτό πρόγραμμα 

λιτότητας, το οποίο απέδωσε άμεσα, σε 

σχέση με άλλα που εφαρμόζονται στις άλ-

λες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν θα 

πρέπει ακόμα να μας διαφεύγει της προ-

σοχής ότι τα λεγόμενα spreads, η από-

δοση δηλαδή των κυπριακών ομολόγων, 

συνεχώς ακολουθούν μια πτωτική πορεία. 

Από το 15% που ήταν μέχρι και μερικούς 

μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup 

σήμερα έχουν περιοριστεί στο 7,2%, κάτι 

που αποτελεί μια ένδειξη και απόδειξη 

εμπιστοσύνης γενικότερα της παγκόσμιας 

αγοράς. Κάνουμε ότι επιβάλλεται να γίνει 

για την επανεκκίνηση της οικονομίας, για 

τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

του κράτους και για την επαναφορά της 

Κύπρου σε τροχιά ανάπτυξης.’’

Στο πλαίσιο της προώθησης και υλοποί-

ησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 

προσπάθειες ενημέρωσης των ξένων 

επενδυτών για τις σημαντικές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται, με στόχο την προσέλ-

κυση ξένων κεφαλαίων και στην παραχώ-

ρηση κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για 

διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας, αλλά και γενικά 

ελάφρυνση των επιπτώσεων της οικονομι-

κής κρίσης. 

Τόνισε ακόμη ότι η επιθυμητή από όλους 

οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να προ-

έλθει από τον ιδιωτικό τομέα και όχι από 

το δημόσιο. Αυτό που επιβάλλεται η Κυ-

βέρνηση να πράξει είναι να δημιουργήσει 

το σωστό πλαίσιο στο οποίο η επιχειρη-

ματική δραστηριότητα και πρωτοβουλία 

θα ενθαρρύνεται και θα ευνοείται. Αυτό 

ακριβώς πράττουμε. 

Ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 

των στόχων μας έχει τεθεί η υλοποίηση 

ενεργειών που αναπτύσσουν ποικιλοτρό-

πως τους διάφορους οικονομικούς τομείς, 

στους οποίους η Κύπρος παρουσιάζει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο του-

ρισμός, οι υπεράκτιες δραστηριότητες, οι 

εξαγωγικές υπηρεσίες και το διαμετακομι-

στικό εμπόριο. Το όραμα είναι να επανα-

κτήσει σύντομα η χώρα μας την αξιοπιστία 

της στο εξωτερικό και, κυρίως, να κατα-

στεί σημαντική βάση για άσκηση οικονομι-

κών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

στην ευρύτερη περιοχή.

Για να πετύχουμε την έξοδό μας από την 

κρίση, πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης αλλά 

και για να χαράξουμε μια νέα αναπτυξιακή 

πορεία, απαιτείται η συμβολή και η συνερ-

γασία όλων. Πολιτεία, κοινωνικοί εταίροι 

και επιχειρηματικός κόσμος, οφείλουμε 

όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης 

που μας αναλογεί και με σταθερή προ-

σήλωση στους στόχους μας, να συμπο-

ρευθούμε για ένα καλύτερο μέλλον για τη 

χώρα μας. 

Οι ενέργειες και πρωτοβουλίες των επι-

χειρηματιών για ενίσχυση των εξαγωγών 

κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, 

αποτελούν το κλειδί για την οικονομική 

ανάκαμψη, αφού εξασφαλίζουν σημαντικό 

μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για 

ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. 

Τόνισε ο Πρόεδρος και τη γεωστρατηγική 

σημασία της χώρας μας ως παράγοντα 

σταθερότητας και ασφάλειας στην περι-

οχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός 

που αναγνωρίζεται από σημαντικές δυνά-

μεις του κόσμου. Ιδίως μετά την ανακάλυ-

ψη υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ 

και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για 

την ανάπτυξη και την καλύτερη αξιοποίηση 

του υποθαλάσσιου πλούτου της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. 

Απευθυνόμενος στον επιχειρηματικό κό-

σμο τόνισε 

‘’Όντας υποχρεωμένοι να δραστηριοποι-

είστε πλέον μέσα στο νέο διασυνοριακό 

επιχειρηματικό περιβάλλον, καλείστε να 

αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις σημαντικές ευκαιρίες που προ-

σφέρονται, για το καλό των επιχειρήσεών 

σας και, κυρίως, της πατρίδας μας.

Από πλευράς της Κυβέρνησης και εμένα 

προσωπικά, σάς διαβεβαιώνω ότι σε αυτές 

τις προσπάθειές σας θα είμαστε έμπρα-

κτοι συμπαραστάτες και υποστηρικτές. 

Εξάλλου, η περαιτέρω προώθηση και ενί-

σχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού 

της οικονομίας μας αποτελεί για εμάς θέμα 

υψίστης σημασίας και προτεραιότητας.’’

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος  συγχάρηκε 

θερμά για τα επιτεύγματά τους, τις διευ-

θύνσεις και το προσωπικό των επιχειρήσε-

ων που βραβεύτηκαν και τους ευχήθηκε 

κάθε καλό για τη συνέχεια. Συγχάρηκε, 

επίσης, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επι-

τροπής Επιλογής του Κυπριακού Βραβεί-

ου Εξαγωγών, για το αξιόλογό τους έργο, 

καθώς και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς 

και το ΚΕΒΕ για τη διοργάνωση και καθι-

έρωση της εξαιρετικής αυτής εκδήλωσης 

για την απονομή των βραβείων και έκλεισε 

με ευχές για κάθε επιτυχία σε όλους τους 

επιχειρηματίες μας για το καλό και των ιδί-

ων, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδας μας. 
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Παναγιώτης Λοϊζίδης: Ο επιχειρηματικός κόσμος 
ξέρει να πολεμά και να επιβιώνει παρά τις δυσκολίες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απονομής του Βραβεί-

ου Εξαγωγών κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης στην ομιλία του 

στην τελετή της απονομής που φέτος έκλεισε 32 χρό-

νια ζωής τόνισε επίσης ότι η παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας στην τελετή επιβεβαιώνει το μεγάλο 

ενδιαφέρον του για τον επιχειρηματικό κόσμο και ει-

δικότερα για τις επιδόσεις μας στις εξαγωγές  και τον 

ευχαρίστησε θερμά τόσο για την  παρουσία του, όσο 

και για το ότι στηρίζει έμπρακτα το θεσμό του Βραβεί-

ου Εξαγωγών, μέσω του οποίου προάγεται η ευγενής 

άμιλλα μεταξύ των επιχειρήσεων, με σκοπό τις υψηλό-

τερες επιδόσεις στο εξαγωγικό εμπόριο.

Επισήμανε ο κ. Λοϊζίδης ότι η φετινή διοργάνωση  συ-

μπίπτει με τη συμπλήρωση σχεδόν ενός χρόνου από 

την ένταξη της χώρας μας στο Μνημόνιο Στήριξης της 

Τρόικας και η  ευκαιρία αυτή δίνει τη δυνατότητα για 

αξιολόγηση με πιο καθαρό μυαλό της σημερινής θέσης 

της οικονομίας ώστε να δούμε την επόμενη μέρα της.

Κατά τη γνώμη μας, είπε, σήμερα βρισκόμαστε μπρο-

στά σε μια νέα αφετηρία. Είμαστε στην αρχή μιας νέας 

εποχής, με άλλα δεδομένα και άλλες προτεραιότητες. 

Είμαστε ενώπιον νέων μεγάλων προκλήσεων.

Στα πλαίσια αυτών των διαπιστώσεων πιστεύουμε ότι 

οφείλουμε να δώσουμε έμφαση:

α)  Στους τομείς εκείνους που αποδεδειγμένα παρά-

γουν πλούτο και ανάπτυξη για τη χώρα. 

β)  Στα πραγματικά γεωστρατηγικά και οικονομικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

γ)  Στις καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

και στους νέους τομείς  που αναφύονται τώρα 

μπροστά μας. 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται σίγουρα και 

οι εξαγωγές, οι οποίες παρά την παρατεταμένη κρίση, 

συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι συνολικές εξαγωγές 

προϊόντων το 2012 αυξήθηκαν κατά 1,8% έναντι του 

2011. Η θετική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και 

το 2013 με αύξηση κατά 11.6% για την περίοδο Ιανου-

αρίου – Οκτωβρίου, έναντι της αντίστοιχης περιόδου 

του 2012.  

Τα ελπιδοφόρα αυτά στοιχεία  δείχνουν ότι οι εξαγω-

γές συνεχίζουν να αποτελούν ένα δυνατό όπλο στα 

χέρια της οικονομίας μας. Αποδεικνύουν ότι ο επιχει-

ρηματικός κόσμος παρά τις μεγάλες επιπτώσεις που 

δέχθηκε από την κρίση, ξέρει να πολεμά και να επιβι-

ώνει. Η θετική πορεία των εξαγωγών δείχνει ότι η οικο-

νομία μας διαθέτει αντιστάσεις και αντοχές.

Σήμερα, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 

και του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος, αντιλαμ-

βανόμαστε καλύτερα τη μεγάλη σημασία των εξαγω-

γών. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι εξαγωγές 

αποτελούν το οξυγόνο για κάθε οικονομία, ενισχύουν 

την απασχόληση, τονώνουν την επιχειρηματικότητα 

και βελτιώνουν  το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ειδι-

κά για την Κύπρο που είναι κυρίως εισαγωγική χώρα, 

οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν κα-

θοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας της.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, να εφη-

συχάζουμε και να μειώνουμε τις προσπάθειές μας. Η 

αύξηση των εξαγωγών απαιτεί καθημερινή προσπά-

θεια από την παραγωγή μέχρι την εμπορία. Οι επιχει-

ρήσεις επιβάλλεται να προσέχουν την ποιότητα και τις 

τιμές τους για να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Οι φορείς της οικονομίας οφείλουμε να 

προβάλλουμε και να ενισχύσουμε τον εξαγωγικό το-

μέα. Το κράτος είναι ανάγκη να στηρίζει με κίνητρα 

και νέα σχέδια τις εξαγωγικές μονάδες μας. Ακόμα, η 

προβολή της Κύπρου και των εξαγωγών της στο εξω-

τερικό αποτελεί κομβικό σημείο της επιτυχίας μας.

Σ’ αυτή τη δύσκολη φάση που βιώνει η οικονομία μας 

θα πρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση στους τομείς 

της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Η επι-

στράτευση της υψηλής τεχνολογίας  σε συνδυασμό 

με την περαιτέρω σημασία στην έρευνα και στην 

καινοτομία, θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την 

ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των 

εξαγωγών, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις υπη-

ρεσίες μας.

Είμαστε μια μικρή και ευέλικτη οικονομία που με σω-

στές κινήσεις μπορούμε να ανατρέψουμε τα σημερινά 

αρνητικά δεδομένα. Πιστεύουμε  ότι με σκληρή ερ-

γασία, ευφάνταστες ιδέες και τη συμβολή όλων μας 

μπορούμε να θέσουμε τη χώρα μας σε τροχιά ανά-

πτυξης. Για να αξιοποιήσουμε, όμως, τα νέα δεδομένα 

και τις ενδεχόμενες νέες ευκαιρίες, θα πρέπει κράτος 

και επιχειρηματικός κόσμος να κινηθούμε γρήγορα και 

συγκροτημένα, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για την 

επόμενη μέρα τις κρίσης.

Στα πλαίσια αυτά κρίνεται πολύ σημαντική η εκστρα-

τεία που άρχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε 

διάφορες χώρες, με σκοπό την προσέλκυση επενδύ-

σεων και την προβολή της οικονομίας μας στο εξωτε-

ρικό. Αυτή η εκστρατεία θα πρέπει να συνεχίσει και να 

ενταθεί μέσα στο 2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε όλους να ενώ-

σουν δυνάμεις και δυνατότητες για να δημιουργήσου-

με καλύτερες προοπτικές. Ας φροντίσουμε όλοι είπε 

να στηρίξουμε τον αιμοδότη της οικονομίας που είναι 

οι εξαγωγές. Ας απαντήσουμε δυναμικά «παρόν» στη 

μεγάλη πρόκληση των καιρών. Ας στείλουμε μήνυμα 

αισιοδοξίας για το αύριο. 

Οι βραβευθέντες
με τα Βραβεία Εξαγωγών

Ο κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης ανακοίνωσε ότι η Επι-

τροπή Βραβείου Εξαγωγών μετά την εξέταση 

όλων των αιτήσεων βάση των κριτηρίων που 

είναι καθορισμένα, αποφάσισε να βραβεύσει 

τους ακόλουθους:

1. Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προ-

ϊόντων για επιχειρήσεις με προσωπικό μέ-

χρι 50 άτομα, απονέμεται στην βιομηχανία 

“FIREPRO SYSTEMS LTD” η οποία ασχο-

λείται με συστήματα πυρόσβεσης τύπου αε-

ροζόλ . 

2. Το Βραβείο Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊό-

ντων για επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν 

των 50 ατόμων, απονέμεται στην βιομηχα-

νία «ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD»  η 

οποία ασχολείται με τη παραγωγή  φίλτρων 

για μηχανές εσωτερικής καύσης. 

 3. Το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχει-

ρήσεις με προσωπικό πέραν  των 50 ατό-

μων, απονέμεται επίσης στην βιομηχανία 

«ALCO FILTERS (CYPRUS) LTD»,  για  τα  

εξαίρετα αποτελέσματα στις εξαγωγές της  

προς  τις  χώρες της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης.

 4. Το Βραβείο για τα Γεωργικά Προϊόντα απο-

νέμεται  στην εταιρεία «ROHA PREMIUM 

POTATO LTD», η οποία ασχολείται με τη  

συσκευασία και εξαγωγή φρέσκων πατα-

τών.  

5.   Το Ειδικό Βραβείο  Βιομηχανικών Προϊό-

ντων απονέμεται στην εταιρεία «ELYSEE 

IRRIGATION LTD»  για την σταθερή και   

ιδιαίτερη εξαγωγική της προσπάθεια  στον 

ΒΡΑΒΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ
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τομέα παραγωγής πλαστικών σωλήνων και 

εξαρτημάτων για άρδευση και ύδρευση. 

6.  Το Βραβείο Υπηρεσιών απονέμεται στις δύο 

ακόλουθες εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες:

α)  Στην εταιρεία  «KPMG LTD»  για τις θε-

αματικές επιδόσεις  της  στους  τομείς  

των  λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογι-

κών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

β)  Στην εταιρεία «ARMONIA ESTATES  

LTD», μέλος του Ομίλου εταιρειών «Λε-

πτός»  για τις εξαιρετικές  επιδόσεις της 

στον τομέα   πώλησης  ακινήτων, υπο-

στήριξης  και διαχείρισης έργων και ακι-

νήτων. 

7.  Το Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών απονέμεται 

στην εταιρεία «ANTHONY ASHIOTIS & 

CO»  για την ιδιαίτερη εξαγωγική και ανοδική 

της προσπάθεια   στον τομέα των    φορολο-

γικών, λογιστικών, ελεγκτικών    και συμβου-

λευτικών υπηρεσιών. 

Τελειώνοντας ο κ. Λοϊζίδης τόνισε πως αυτοί 

που βραβεύτηκαν φέτος αξίζουν διπλά και τρι-

πλά συγχαρητήρια για το ότι κέρδισαν τα βρα-

βεία εξαγωγών για το 2012, που ήταν μια εξαιρε-

τικά δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονομία.  

Ευχαρίστησε επίσης θερμά όλα τα Μέλη της 

Επιτροπής του Βραβείου Εξαγωγών για τη στενή 

και εποικοδομητική συνεργασία τους τη Γραμ-

ματέα της Επιτροπής για τη πολύτιμη συμβολή 

της στις εργασίες της Επιτροπής, και τον κλάδο 

Διμερών & Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας 

Εμπορίου του Υπουργείου, για τις πολύτιμες 

υπηρεσίες τους στη διοργάνωση της σημερινής 

εκδήλωσης.

Λακκοτρύπης: Η κρίση καθιστά πιο σημαντικά
 τα βραβεία εξαγωγών για τους επιχειρηματίες

Σε χαιρετισμό του στην τελετή ο 

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βι-

ομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώρ-

γος Λακκοτρύπης επισήμανε ότι ο 

θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών με 

πορεία τριών και πλέον δεκαετιών, 

καθίσταται φέτος ιδιαιτέρως σημαντι-

κός, αφού εν μέσω της κρίσης ανα-

γνωρίζει και αναδεικνύει τις άοκνες 

προσπάθειες των επιχειρήσεών μας 

για αύξηση των εξαγωγών των κυπρι-

ακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Υπουργός είπε ότι τα μέτρα που 

λαμβάνει η Κυβέρνηση για ενδυνά-

μωση του εξωτερικού εμπορίου, σε 

συνδυασμό και με τις ενέργειές για 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων και 

στήριξη του τουριστικού τομέα, απο-

τελούν βασικές προϋποθέσεις για την 

επιδιωκόμενη αύξηση της ρευστό-

τητας στην αγορά και ενίσχυση της 

εξαγωγικής προσπάθειας των κυπρι-

ακών επιχειρήσεων, και το Υπουρ-

γείο Ενέργειας,  υλοποιεί δράσεις οι 

οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στο 

άνοιγμα νέων αγορών μέσω διακρα-

τικών συμφωνιών, στη συμμετοχή σε 

εξειδικευμένες εκθέσεις του εξωτε-

ρικού και στη διοργάνωση επιχειρη-

ματικών αποστολών σε επιλεγμένες 

αγορές του εξωτερικού που παρουσι-

άζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Πρόσθεσε ο κ. Λακκοτρύπης  ότι η 

εξωστρέφεια και γενικότερα η αντα-

γωνιστικότητα της οικονομίας μας, 

προωθούνται σημαντικά στις προ-

καταρκτικές μας προτάσεις για τα 

νέα Σχέδια και Προγράμματα της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020, τα οποία έχουμε υποβάλει για 

επεξεργασία στη Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντο-

νισμού και Ανάπτυξης. 

Σύντομα  τελικές προτάσεις που στο 

σχεδιασμό που στο σχεδιασμό τους 

λήφθηκαν σοβαρά υπόψη τόσο τα 

νέα δεδομένα που έχουν διαμορφω-

θεί στην οικονομία όσο και οι απόψεις 

όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο Υπουργός  ευχαρίστησε τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας, που παρά το 

βεβαρημένο του πρόγραμμα αποδέ-

χθηκε να φιλοξενήσει την τελετή στο 

Προεδρικό Μέγαρο και να απονεί-

μει τα φετινά Βραβεία Εξαγωγών. Η 

συμμετοχή του Προέδρου είπε στην 

τελετή επιβεβαιώνει, την προσωπική 

του έγνοια, αλλά και το αδιάλειπτο 

ενδιαφέρον του κράτους, για στήριξη 

του επιχειρηματικού μας κόσμου.

Ευχαρίστησε επίσης, ο Υπουργός 

το ΚΕΒΕ για την αγαστή συνεργασία 

στη συνδιοργάνωση του θεσμού, κα-

θώς και τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη 

Λοϊζίδη  και τα μέλη της Επιτροπής 

Βραβείου Εξαγωγών για το εξαιρετικό 

έργο που επιτελούν

και τέλος, συγχάρηκε θερμά τις επι-

χειρήσεις που βραβεύτηκαν και τους 

ευχήθηκε  πάντα επιτυχίες.

ΒΡΑΒΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ
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 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για εξαγωγές προς την Κύπρο

Επιχειρηματίας από τη Ρουμανία ζητά συνεργασία με Κυπριακές Εταιρείες για τη δι-

ανομή βιοχημικών για την αφαίρεση υδρογονανθράκων από εδάφη και ύδατα, την 

επεξεργασία και διάθεση οργανικών αποβλήτων και οσμών από απόβλητα ύδατα και 

συγκεντρώσεις νερού.

Διεύθυνση:

BIO Intelligence Distribution SRL

Mr Octavian GROZEA

61 Aron Cotrus Str., Grand Floor, Ap. B05, Offi  ce 2, District 1, Bucharest, Tel. 

40-745440550, E-mail:octavian.grozea@biollogic.ro

Ζητά συνεργασία για βιοκαθαρισμό 
εδαφών και υδάτων από υδρογονάνθρακα

ISRAEL
NIRY AGENCIES LTD
Ms Dorit Sfadia
18 Hamagshimim st., Petach Tikva, Israel, Tel. 00972-3919-
9900, Fax. 00972-3-919-9922, E-mail:droit@niry-agencies.
com, http://www.niry-agencies.com
Bopet and Bopp fi lms for fl exible packaging

SRI LANKA
ADAMEXPO
Contact Person: Dr Shabbir Gulamhusein
No. 264, Grandpass Road, Colombo 14, Sri Lanka, Tel. 94-
11-7608500, Fax. 94-11-2447886, http://www.adamexpo.
net, E-mail:adamexpo@adamexpo.net
Cement, palm olein, building hardware, computer components, 
mobile phones

AKBAR BROTHERS GROUP OF COMPANIES
Mr Tyeab Akbarally 
334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka, Tel. 94-
11-2697151, Fax. 94-11-2699029, E-mail:tyeab@akbar.com, 
http://www.akbar.com Bakery & confectionary products, tea bag 
manufacturing products

D. PEIRIS & CO. LTD
Mr. Pradeep Kavikara
31 St., John’s Road, Colombo 11, Sri Lanka, Tel. 94-
11-2325196, 94-11-4729982, Fax. 94-11-2437908, 
E-mail:dpeirisco@gmail.com, http://www.dpeiris.com
Medicinal herbs

ESWARAN BROTHERS EXPORT (PVT) LTD
Mr. Kuleena Fernando
No. 104/11, Gramdpass Road, Colombo 14, Sri Lanka, 
Tel. 94-11-4796733, Fax. 94-11-2344363, E-mail:trading@
swarana.com, http://www.eswaran.com
General products

IMPRESSIONS LABELS LANKA (PVT) LTD
Contact Person:  Mr Thushara Sumanadasa
No, 62/4, Habarakada, Homagama, Sri Lanka, Tel. 
94114346548, Fax. 94-112752634, E-mail: Thushara@
impressionslabels.lk, http://www.impressionslabels.lk
Yarn, woven labels, heat transfer printing tapes, heat transfer 
ink, printing ink, off set printing ink, sticker papers, bar code 
stickers, bar code printing machine

LUCARIN SRL
Contact Person: Mr Sorin Murasan
Str. Memorandumului, Nr. 26, 405100 Campia Turzii, Cluj 
Country, Tel./Fax. 40-264366877, E-mail:lucarinsrl@yahoo.
com, 
Graphite electrodes and other materials for recycling including 
corvizit result from glassware industry

STRAIGHT – LINE INTERNAIONLA (PVT) LTD
Contact Person: Mr M. Ramesh
No. 801, K Cyril C Perera Mawatha (Bloemendhal Road), 
Colombo – 15, Sri Lanka, Tel. 94-11-5338516, Fax. 94-11-
5338589, E-mail:ramesh@straightline.lk
Stainless steel pipes, stainless steel fi ttings

VERONA INTERNATIONAL PROJECTS (PVT) LTD
Contact Person: Mr Dulanth Prashad Thalis
32/10, Deniya Road, Swarapola, Piliyandala, Sri Lanka, Tel. 
94-11-5528800, Fax. 94-11-5528811, E-mail:venoraac@
venoragroup.com, http://www.venoragroup.com
General products

 Οίκοι του εξωτερικού που ενδιαφέρονται 
για εισαγωγές από την Κύπρο

Η Ρουμάνικη εταιρεία XBS Green Energy ζητά εταίρο σε εργοστάσιο παραγωγής 5000 

οικιών ετησίως με το τρισδιάστατο σύστημα κατασκευών 3D Construction System που 

αξιοποιεί προκατασκευασμένα τμήματα 50-100 χιλιοστών και επιτυγχάνει ταχύτητα και 

οικονομική τελείωση των μονάδων.  Το σύστημα 3d Construction χρησιμοποιείται σε 

πολλές χώρες.

Διεύθυνση: 

Mr Andrian Mihailovici (General Manager)

Tel. 40-722484650, Fax. 40-318171469, http://www.xbsenergy.ro, 

E-mail:offi  ce@xbsenergy.ro, am.xbsenergy@gmail.com

Ζητά συνεργασία για σύστημα 
τρισδιάστατων κατασκευών

BULGARIA

IKEM CORP.

1, Ivan Denkoglu Str., 4th Floor, 1000 Sofi a, Bulgaria, Tel. 

359879830491, E-mail:sales@ikem-bg.com, http://www.

ikem-bg.com Electrical products

CHINA

ASTER

E-mail:aster@astergarden.com, Mobile: 0086-1801401 

366, Wedding dress

BAVOI HARDWARE MFG CO LTD

Tel. 86-7503392952, Fax. 86-750-3372152, http://goo.

glJ8intR All kinds of glass and shower hardware

CHONGOING CHANGFENG CHEMICAL CO LTD

China 30th Floor, Longhu Ziduxingzuo Building A, 1st 

Branch, YuSong Road, Yube I District, Chongqing, China 

Tel. 86-23-67896333, Fax. 86-23-67896677, E-mail:info@

changfengchem.corn,  

http://www.changfengchem.com 

N-methyl-para-anisidine (N-MPA)

HENAN BOAI GRAND-VAN STEEL WIRE CO LTD 

E. Wanghe, Boai, Henan, China, 

Tel. 86-3918092898, Fax. 8092969, http://www.grandvan-

steel-wire.com, E-mail:boaighy@gmail.com Galvanized 

steel wire

MOULDNICE TECHNOLOGY LTD

Dayang Industry Zone. Lou Gang, Song Gang Town, Bao 

an District, , Shenzhen, China, 

Tel. 86-75529163453, Fax. 8675529163413, E-mail:oiivia.

jiang@mou!dnice.com, 

http://www.mouldnice.com High quality injection moulds 

and plastic moulds

GREECE

EPANOMITIS & SO 

E-mail:etsymplektes@yahoo.gr Car parts and farm 

machineries

ISRAEL

EIN HOROD APIRAY

 MrUri Sorkin-CEO

Kibbitz Ein Harod Ichud. Israel, Tel. 00972-4-6485372, 

Fax. 00972-4-6485724, E-mail:michveret@einhaodm.co.il, 

http://www.honey-apiry.com, Honey

HOLY LAND NEW PRODUCTS LTD Contact Person: 

Mr Amos Ordan

Sokolov 9/8 St., Rehovot 76445, Israel, Tel. 00972-54-

477030, Fax. 00972-3-6844880, E-mail:aordan@gmail.

com, http://www.licorice1o.com, www.dead-sea-products-

wholesale.com

Natural food supplements, dead sea cosmetics 

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία του Μπαγκλαντές N Alam Group Ltd ζητά συνέταιρο για 

εργασίες στις οικοδομές, τα ναυπηγεία, την πληροφορική, τις χημικές βιομηχανίες και 

άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Διεύθυνση:

N Alam Group Ltd

Sha Ali Tower (11th Floor), 33 Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh,  

Mobile:8801718267257, Skype id:n.alamgroup 

bd.linkedin.com/pub/n-alam-ship-building-industries-ltd/73/54b/907/

Zητά συνέταιρο από την Κύπρο 
Εταιρεία στο Μπαγκλαντές Η Έκθεση Οινικών Προϊόντων ProWine China 2014 θα 

πραγματοποιηθεί στο νέο διεθνές εκθεσιακό κέντρο στη 
Σαγκάη στις 12-14 Νοεμβρίου 2014. H ProWine China 
2014 προσφέρεται ως πύλη για διεθνείς και εγχώριους 
παραγωγούς και διανομείς οινικών προϊόντων στην Κι-
νέζικη αγορά κρασιού, μια από τις μεγαλύτερες στον κό-
σμο. Το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού μπορεί να επιχορηγήσει το 50% 
του κόστους συμμετοχής (μέχρ5ι το ποσό των €3.050, 
για κάλυψη κόστους κατασκευής και εξοπλισμού του 
περιπτέρου κόστους αποστολής των εκθεμάτων όπως 
και κόστους διανομής).

Έκθεση Οινικών Προϊόντων στην Κίνα

Διεύθυνση 
Οργανωτών:
China International 
Exhibitions Ltd
Room A 2402, Singular 
Mansion No. 318-322, 
Xian Xia Road, Shanghai 
200338, P.R. China, Τηλ. 
86-21-62095209, Φαξ. 86-
21-62095210, E-mail:iris@
chinaalworld.com

12-14 Νοεμβρίου
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Η 3η Διεθνής ΄Εκθεση Ειδών Δέρματος Ινδίας (India 

International Leather Fair – 3rd edition) διοργανώνε-

ται στις 4-5 Ιουλίου 2014 και η ΄Εκθεση Μόδας και 

η παρουσίαση ́ Εργων (Fashion Show and Exhibition 

of Students Work 2013) Φοιτητών διοργανώνεται 

στις 17-18 Μαϊου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Pragati Maidan, στο Νέο Δελχί.

Και οι δύο εκθέσεις διοργανώνονται από τον Ινδι-

κό Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου (India Trade 

Promotion Organisation ITPO) ο οποίος πραγμα-

τοποιεί επίσης εκθέσεις Ινδικών προϊόντων και στο 

εξωτερικό.

Στα πλαίσια αυτό ο Οργανισμός συμμετείχε το Φε-

βρουάριο στη Διεθνή ΄Εκθεση στη Λυόν της Γαλλί-

ας και στις 2-12 Απριλίου στη Διεθνή ΄Εκθεση στην 

Τρίπολη της Λιβύης.  Στις 27-29 Μαϊου ο ITPO θα 

συμμετάσχει στην Παγκόσμια Έκθεση Ομορφιάς 

(Beauty World) στο Ντουπάϊ.

Διεθνείς Εκθέσεις
στην Ινδία

Πληροφορίες για το ITPO 
στην ιστοσελίδα http://
www.indiatradefair.com

Ο Οργανισμός της ΄Εκθεσης του Μιλάνου 2015 (EXPO 
Milano 2015) έχει προκηρύξει διαγωνισμό για προώθηση της 
δράσης των άριστων συντηρήσιμων αναπτυξιακών πρακτι-
κών ασφαλείας τροφίμων (Best Sustainable Development 
Practices (BSDP) on Food Security) η οποία αναλαμβάνεται 
στα πλαίσια της ΄Εκθεσης στο Μιλάνο το 2015 με θέμα  ‘’η 
διατροφή του πλανήτη, ενέργεια ζωής’’ (Feeding the Planet, 
Energy for Life). Στόχος του διαγωνισμού είναι η συλλογή, η 
συνειδητοποίηση και η συμμετοχή σε εμπειρίες με βελτιω-
τικές επιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων σε σύγκριση με 
προηγούμενες πρακτικές.
Οι καλύτερες πρακτικές που θα υποβληθούν θα περιλη-
φθούν στο Πρόγραμμα Ενημέρωσης Διατροφής (Feeding 
Knowledge Program) με το οποίο συνεργάζεται το Πολυτε-
χνείο του Μιλάνου και στόχο έχει τη σύσταση διεθνούς επι-
στημονικού δικτύου έρευνας και καινοτομίας για την προαγω-
γή της ασφάλειας των τροφίμων. Στο διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετάσχουν κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί 
όπως και η επιχειρηματική κοινότητα (μικρομεσαίες και μεγά-
λες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί) όπως και oργανισμοί συ-
νεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι 15 προτάσεις που 
θα επιλεγούν θα προβληθούν στην έκθεση του Μιλάνου το 
2015 και θα κατατεθούν και θα προωθηθούν σε εργαστήρια 
που θα οργανωθούν στα πλαίσια της ΄Εκθεσης.  
Πρακτικές που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν επίσης θέμα κι-
νηματογραφικής ταινίας της ́ Εκθεσης.  Τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Διαγωνισμός της ΄Εκθεσης του 
Μιλάνου 2015 για πρακτικές 

ασφάλειας τροφίμων

Πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα: http://www.

feedingknowledge.net.

Expo 2015 S.p.A.

Via Rovello, 2 20121 

Milano, Italy, Tel. 39-02-

89459400, Fax. 39-02-

89459492, http://www.

expo2015.org

Η 14η Διεθνής Ιατρική ́ Εκθεση και Συνέδριο International 

Medical Exhibition & Conference διοργανώνεται στα 

πλαίσια της 2ης Αιγυπτιακής ΄Εκθεσης Νοσοκομειακών 

Κατασκευών ‘’Egyhospital Build Exhibition στις 8-10 

Μαϊου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Καϊρου. Τα 

εκθέματα περιλαμβάνουν ιατρικά εργαλεία, εξοπλισμό 

και προμήθειες νοσοκομείων, φαρμακευτικά προϊόντα, 

τεχνολογία πληροφόρησης προϊόντα φροντίδας υγείας 

και άλλα συναφή προϊόντα.

Πληροφορίες:

Dr Adel Fahmy 
(Αντιπρόεδρος)

Green Land Co.

Tel. 00202-24027493, 
22637034, Fax. 00202-
22637034, E-mail:adel@
egymedica.com, http://
www.egymedica.com

8-10 Μ
αϊου

Τα Ρουμάνικα Επιμελητήρια και οι Οργανώσεις 

Τουρισμού της χώρας διοργανώνουν στις 13-16 

Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Romexpo  στο 

Βουκουρέστι την Φθινοπωρινή Τουριστική ΄Εκθεση 

ΤΤR 2014.  Η ΄Εκθεση απευθύνεται σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στον Τουρισμό όπως και στο ευρύ-

τερο ταξιδιωτικό κοινό.

Τουριστική ΄Εκθεση
στη Ρουμανία

Πληροφορίες:

TTR 2014 Romanian Tourism 

Fair

Mrs Daniela Sisin

Τηλ. Κιν. 40-758837735, Φαξ. 

40-212077070, E-mail:ttr@

romexpo.ro, http://www.

targuldeturism.ro

13-16 Νοεμβρίου 2014

Δύο Διεθνείς Εκθέσεις, η  40η Διεθνής Τε-

χνική ΄Εκθεση (International Technical Fair, 

4th edition) και η 40η Ενεργειακή Έκθεση 

(ExpoEnergiE) διοργανώνονται ταυτόχρονα 

με την ΄Εκθεση  Καινοτομίας και Ανακάλυ-

ψης INVENTIKA (International and Invention 

Show) στο Εκθεσιακό Κέντρο Romexpo 

στο Βουκουρέστι στις 15-18 Οκτωβρίου 

2014. Στα πλαίσια των εκθέσεων θα εκτε-

θούν μηχανολογικά και υδραυλικά είδη, 

προϊόντα πληροφορικής και είδη ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας.

Διεθνείς Εκθέσεις
 στη Ρουμανία

Πληροφορίες από τους 
διοργανωτές:

Mrs Laura Iordache  συντονίστρια 
για την ΤΙΒ 2014, : Τηλ. 40-
758053134, Φαξ. 40-212077070, 
http://www.tib.ro,

E-mail:tib@romexpo.ro, και Mr 
Valentin Iordache συντονιστή 
ExpoEnergiE,:Τηλ. 40-758837725, 
Φαχ. 4021-2077070, http://www.
eee-expo.ro, E-mail:eee@romexpo.
ro, valentin.iordache@romexpo.ro

15-18 Οκτωβρίου 
2014

Διεύθυνση:

Yi Yuan

Luoyang Chundu Road 

155, In China

Tel. 0086-16737272107,  

Fax. 0086-4008892163, 

E-mail:crsg16@vip.163.

com, 

Κινέζικη εταιρεία αναζητά προμηθευτή 220 τμημά-

των χαλύβδινης κατασκευής ύψους 13 μέτρων με 

συγκολλητικές συνδέσεις (batch of steel-structure 

tower of 13 meters with welding and screw 

connections, 220 pieces).  Χρόνος παράδοσης έξι 

μήνες από τη λήψη της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή.

Κινέζικο ενδιαφέρον για 
Χαλύβδινη κατασκευή

Το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία 

με το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, θα δι-

οργανώσουν την 30η ‘’Εμπορο-Βιοτεχνική 

& Γεωργική ΄Εκθεση Δυτικής Μακεδονίας’’ 

το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.  

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον 

Απρίλιο.

Η φετινή Έκθεση θα έχει επετειακό χαρα-

κτήρα καθώς διανύει τα 30 χρόνια συνε-

χούς παρουσίας στο Εκθεσιακό γίγνεσθαι 

της Χώρας.  Για το λόγο αυτό προγραμ-

ματίζονται ιδιαίτερες εκδηλώσεις για το 

κοινό και τους εκθέτες αλλά και στοχευμέ-

νη προσέλκυση ξένων εμπορικών επισκε-

πτών, από περιοχές με ιδιαίτερο εξαγωγι-

κό ενδιαφέρον.

Οι επιχειρήσεις θα κατανεμηθούν στους 

χώρους ανάλογα με το αντικείμενο της 

δραστηριότητας τους.

30η  «Εμπορο-Βιοτεχνική & 
Γεωργική ΄Εκθεση Δυτικής 
Μακεδονίας» το Σεπτέμβριο

Περισσότερες λεπτομέ-

ρειες από τη Γραμματεία 

του Εκθεσιακό Κέντρου 

Κοζάνης στα Κοιλά Κο-

ζάνης και στα τηλέφωνα: 

0030-24-61045980 & 2, 

45978, Φαξ. 0030-24-

61045977, 

E-mail:info@ekthesiako.

gr, http://www.

ekthesiako.gr
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Ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή πρέπει να 
ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί τόσο πρακτι-
κά όσο και νομοθετικά, τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕΛ κ. Κώστας Γεωργαλλής με την 
ευκαιρία της επίσκεψης της Γενικής Ελέ-
γκτριας κας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη στο 
Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Η κα Γιωρκάτζη είχε συνάντηση με το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΛ κατά τη 
διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Καλωσορίζοντας τη Γενική Ελέγκτρια ο 
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας 
Γεωργαλλής αναφέρθηκε στο δύσκολο και 
επίπονο έργο το οποίο επιτελεί και στις 
πολλές περιπτώσεις υποθέσεων που ταλα-
νίζουν το Δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από κακοδιαχεί-
ριση ή ελλειπή έλεγχο.
Οι περιπτώσεις αυτές, ανέφερε ο κ. Γεωρ-
γαλλής παρά τις υποδείξεις ή και εισηγήσεις 
της Γενικού Ελεγκτού δεν λαμβάνονται 
υπόψη με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνο-
νται και να χάνονται τεράστια ποσά.
Πρέπει, τόνισε, ο θεσμός του Γενικού Ελε-
γκτή να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί τόσο 
πρακτικά όσο και νομοθετικά, ενώ κάποιες 
υπηρεσίες θα πρέπει να ανατεθούν στον 
ιδιωτικό τομέα.
Η κα. Γιωρκάτζη αφού ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου για την πρόσκληση έκαμε ενημέ-
ρωση για το ρόλο του Γενικού Ελεγκτή, ο 
οποίος βασικά έχει την ευθύνη του ελέγχου 
και το δικαίωμα της επιθεώρησης όλων 
των λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων που 
διαχειρίζεται η Δημοκρατία όπως και υπο-
χρεώσεων που προκύπτουν από μέρους 
της. Έχει επίσης την ευθύνη, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των σχετικών νόμων, για τον  
έλεγχο των λογαριασμών Νομικών Προ-

σώπων Δημοσίου Δικαίου, Αρχών Τοπικής 
Διοίκησης, ειδικών Ταμείων και άλλων ορ-
γανισμών. Υπάρχουν δηλαδή τριών ειδών 
έλεγχοι  που αφορούν τον οικονομικό έλεγ-
χο, το διαχειριστικό έλεγχο και τον τεχνικό 
έλεγχο.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε συ-
ζήτηση και ανταλλάγησαν απόψεις και 
εισηγήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση 
και ενδυνάμωση του ρόλου του Γενικού 
Ελεγκτή.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με Γενικό Ελεγκτή
Ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή θα πρέπει να ενισχυθεί

μικρά

Επιβεβλημένη 
η μείωση της τιμής 
του ηλεκτρικού 
ρεύματος
Το ΕΒΕ Λευκωσίας επικροτεί  

την απόφαση της ΡΑΕΚ (αρ. 

1034/2014) με την οποία γίνεται 

μόνιμη η μείωση κατά 8% επί όλων 

των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ. 

Παρά το γεγονός ότι πρακτικά 

δεν διαφοροποιείται το κόστος 

της ηλεκτρικής ενέργειας γιατί 

απλά η μείωση  μετατρέπεται από 

προσωρινή σε μόνιμη, εντούτοις 

το ΕΒΕ Λευκωσίας τονίζει ότι είναι 

καλοδεχούμενες οποιεσδήποτε 

ενέργειες που επιβεβαιώνουν τη  

μόνιμη μείωση του κόστους του 

ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για 

εμπορικούς/βιομηχανικούς όσο και 

οικιακούς καταναλωτές.

Εν όψει της αναμενόμενης 

ολοκλήρωσης της  διαδικασίας για 

σχεδιασμό των νέων διατιμήσεων 

από την ΑΗΚ, το ΕΒΕ Λευκωσίας 

εκφράζει την ελπίδα ότι αυτές 

θα καλύπτουν όλο το εύρος 

των εμπορικών/βιομηχανικών 

καταναλωτών και θα οδηγούν στη 

μείωση του πραγματικού κόστους 

ηλεκτρικού ρεύματος μακριά από 

υπερχρεώσεις, στρεβλώσεις και 

υπερβολές.

Το ΕΒΕΛ επανατονίζει  ότι η τιμή 

ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψίστης 

σημασίας για την οικονομία του 

τόπου καθώς η κάθε αύξηση έχει 

πολλαπλασιαστική επίδραση που  

καταλήγει σε πολύ μεγαλύτερο 

κόστος  στην οικονομία αφού 

επηρεάζει όλες τις λειτουργικές 

και παραγωγικές διαδικασίες του 

τόπου αλλά και τα νοικοκυριά 

(βλέπε αυξήσεις  στο κόστος 

παραγωγής, διανομής και διάθεσης 

προϊόντων, αυξήσεις στο κόστος  

υπηρεσιών, τουριστικών μονάδων, 

στο κόστος λειτουργίας της 

Δημόσιας Υπηρεσίας κλπ). Ως  

βέβαιη συνέπεια,  διαβρώνεται 

η ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας στο σύνολο της καθώς 

και μειώνονται οι προοπτικές 

ανάπτυξης.

Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την κοινή δήλωση 
ΚΕΒΕ και Τ/Κ Επιμελητηρίου

Στηρίζει τις συνομιλίες για βιώσιμη λύση του Κυπριακού

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου του 
Καϊρου επικεφαλής της οποίας ήταν ο 
Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Aly Shokry 
επισκέφθηκε το ΚΕΒΕ και το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας στις 23 Ιανουαρίου 2014.
Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου 
Καϊρου επισκεπτόταν  την Κύπρο με 
την ευκαιρία της υπογραφής πρωτο-
κόλλου αδελφοποίησης με το Επι-
μελητήριο Λάρνακας. Tην αποστολή 
συνόδευσε η εμπορική ακόλουθος της 
Πρεσβείας της Αιγύπτου στη Λευκω-
σία.
Τη συνάντηση φιλοξένησε στα γρα-
φεία του το ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Συνάντηση με  Επιμελητήριο Καϊρου

Την  ιδιαίτερη ικανοποίηση του εκ-

φράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) για 

την κοινή δήλωση του Κυπριακού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Τουρκοκυ-

πριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες  στην 

παρουσία των Ευρωεπιμελητηρίων.

Το ΕΒΕΛ στηρίζει την έναρξη των συ-

νομιλιών του Προέδρου της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασι-

άδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. 

Ντερβίς Έρογλου και  ευελπιστεί  ότι 

με καλή πρόθεση και βούληση  μπο-

ρεί να εξευρεθεί μια σωστή λύση, η 

οποία θα εξυπηρετεί πρωτίστως τα 

συμφέροντα όλων των Κυπρίων σε 

μια ενωμένη πατρίδα μέλος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφισβήτητα 

τα οικονομικά οφέλη που θα προκύ-

ψουν από μια ενδεχόμενη λύση θα 

είναι προς το συμφέρον και των δύο 

κοινοτήτων.  

Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί τους δύο 

ηγέτες να εργασθούν για μια βιώσιμη 

λύση που θα διασφαλίζει το κοινό μας 

μέλλον και θα βασίζεται στην πλήρη 

εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Κεκτη-

μένου και του Διεθνούς Δικαίου.

Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τις 

αρχές των βασικών ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων και τις βασικές ελευθερί-

ες που αφορούν την διακίνηση την, 

εγκατάσταση και την ιδιοκτησία.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας είναι έτοιμο να 

συμβάλει προς την κατεύθυνση μιας 

λύσης, η οποία θα φέρει τα επιθυμη-

τά θετικά αποτελέσματα σε όλο το 

φάσμα της οικονομικής δραστηριό-

τητας με γνώμονα πάντοτε την ευη-

μερία και το καλό όλων των Κυπρίων.

Ειδικότερα το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η 

σωστή λύση στο Κυπριακό πρόβλημα 

θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα 

στην οικονομία, με έμφαση στους το-

μείς του τουρισμού των κατασκευών, 

το θαλάσσιο εμπόριο και της ενέργει-

ας, όπως και στον τραπεζικό τομέα 

και των επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Από τις θετικές αυτές εξελίξεις είναι 

πρόδηλα τα οφέλη και για τις δύο 

κοινότητες.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορι-

κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας συναντήθηκε σε συνεδρία 

της ολομέλειας του με τον Υπουρ-

γό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο ο 

οποίος συνοδευόταν από τον Αναπλη-

ρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργεί-

ου κ. Κώστα Νικολαϊδη, τη διευθύντρια 

Πολεοδομίας κα. Αθηνά Αριστοτέλους 

και τη διευθύντρια του Τμήματος Αρ-

χείου Πληθυσμού κα. Άννη Σιακαλλή.

Στη σύσκεψη έγινε συζήτηση και 

αντηλλάγησαν απόψεις για σοβαρά 

θέματα τα οποία επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της οικονομίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη και αναζωογό-

νηση της πόλης της Λευκωσίας.

Ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι το Υπουρ-

γείο του καταβάλλει συντονισμένες 

προσπάθειες για την ανάπτυξη της 

οικονομίας μέσω της προώθησης και 

της δημιουργίας έργων καθώς και της  

απλοποίησης των διαδικασιών που 

αφορούν τους Κυπρίους και ξένους 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιού-

νται ή επιθυμούν να δραστηριοποιη-

θούν στο τόπο μας.

Στη συζήτηση τέθηκαν τα πιο κάτω θέ-

ματα από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου στα οποία ο κ. Υπουργός και 

το επιτελείο του έδωσαν απαντήσεις. 

• Σχέδιο Περιοχής για το Κέντρο της 

Λευκωσίας

• Ολοκλήρωση της Πλατείας Ελευ-

θερίας το συντομότερο.

• Άμεση ολοκλήρωση του σχεδίου 

της ανάπλασης του ΓΣΠ. 

• Στήριξη για χρηματοδότηση από τα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία του έργου που 

αφορά την αναβάθμιση  της Μακα-

ρίου, Στασικράτους και Ευαγόρου 

και την αναμόρφωση της περιοχής 

των Ενετικών Τειχών.

• Έμπρακτη στήριξη του κράτους 

στις προσπάθειες αναζωογόνησης 

της εξαιρετικά υποβαθμισμένης πε-

ριοχής του ΣΟΠΑΖ.

• Αύξηση συντελεστή κάλυψης/δό-

μησης στις Βιομηχανικές ζώνες/

περιοχές, και παράλληλα μείωση 

συντελεστή  χώρου  πρασίνου σε 

βιομηχανικές περιοχές/ζώνες για 

να μην δημιουργούνται διάσπαρτοι 

σκυβαλότοποι.

• Μηχανισμός εξέτασης ενστάσεων 

για δημοτικά τέλη/φορολογίες

• Ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες 

και επέκταση της δυνατότητας 

υποβολής αιτήσεων ανανέωσης 

συμβάσεων στις βιομηχανικές ζώ-

νες μέχρι και 7 χρόνια πριν τη λήξη 

(όπως γίνεται για Βιομηχανικές Πε-

ριοχές).

• Υπηκοότητες, άδειες εργασίας, πα-

ραμονής κλπ.

Κοινή διαπίστωση είναι η συνέχιση της 

στενής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας 

με το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε 

να ενισχυθεί και ενδυναμωθεί περαιτέρω.

Τα προβλήματα ανάπτυξης της Λευκωσίας επί τάπητος 
Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Υπουργό Εσωτερικών

Τη σύσταση Πανλευκωσιάτικης Επι-

τροπής προτείνει το ΕΒΕ Λευκωσίας 

με σκοπό να προωθήσει την υποστή-

ριξη της υποψηφιότητας της πρω-

τεύουσας για το θέμα του καζίνο. Την 

πρόταση του Επιμελητηρίου κατάθε-

σε μεταξύ άλλων  σήμερα ο Πρόεδρος 

του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωρ-

γαλλής σε συνάντηση της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής του ΕΒΕΛ με τους  Δη-

μάρχους της ευρύτερης Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαλλή, η επι-

τροπή αυτή θα πρέπει να συγκροτηθεί 

άμεσα και σ’ αυτήν θα πρέπει να συμ-

μετέχουν πέραν των Δήμων της πόλης 

και επαρχίας Λευκωσίας, το ΕΒΕΛ, η 

ΕΤΑΠ Λευκωσίας, εξέχουσες προσω-

πικότητες, οικονομικοί και πολιτικοί 

παράγοντες, άτομα και εταιρείες της 

τουρισικής βιομηχανίας, οι Φίλοι της 

Λευκωσίας κ.α.  Η επιτροπή, συνέχισε, 

θα πρέπει να εξεύρει τάχιστα οικο-

νομικούς πόρους και να αναθέσει σε 

επαγγελματικό οίκο την ετοιμασία φα-

κέλου για την υποστήριξη της υποψη-

φιότητας της Λευκωσίας για το θέμα 

του καζίνο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 

Λευκωσίας εξήγησε τους λόγους για 

τους οποίους η Λευκωσία δικαιούται 

και επιβάλλεται να υποδειχθεί  για την 

ίδρυση και λειτουργία του resort καζί-

νο. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαλλή οι 

λόγοι είναι οι εξής:

• Υποφέρει από την κατοχή και τις 

προεκτάσεις του διαχωρισμού. 

• Δεν αναπτύσσεται με τον ρυθμό 

των άλλων πόλεων.

• Απολαμβάνει μόνο το 5.6% του 

τουριστικού ρεύματος στην Κύ-

προ.

• Έχει τις κατ’ έτος χαμηλότερες δι-

ανυκτερεύσεις παγκύπρια.

• Ο ΚΟΤ αγνοεί τη Λευκωσία και 

προωθεί τις άλλες πόλεις, ενώ με-

γάλο μέρος των εισοδημάτων του 

προέρχεται από τη Λευκωσία και 

ως εκ τούτου το τουριστικό προϊόν 

της παραμένει υποβαθμισμένο.

• Η Λευκωσία μόνο με τέτοιου εί-

δους αναπτύξεις μπορεί να επανα-

τοποθετηθεί στον τουριστικό χάρ-

τη και να εξασφαλίσει ολόχρονη 

ροή τουριστών.

Στα πλεονεκτήματα της Λευκωσίας 

περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

• Η Λευκωσία είναι μεγάλο επιχει-

ρηματικό και διοικητικό κέντρο και 

κατακλύζεται από χιλιάδες επι-

χειρηματίες, για τους οποίους το 

resort καζίνο θα αποτελεί πρόσθε-

το πόλο έλξης.

• Έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό  

σχεδόν 350,000, δηλαδή τη μισή 

Κύπρο.

• Σε περίπτωση λύσης  του Κυπρι-

ακού το καζίνο θα βρίσκεται 25 

λεπτά από το αεροδρόμιο της 

Λάρνακας και 10 λεπτά από το αε-

ροδρόμιο της Τύμπου.

Η λειτουργία resort καζίνου στη Λευ-

κωσία επιβάλλεται και για πολιτικούς 

λόγους.

• Εάν η Λευκωσία δεν επιλεγεί ου-

σιαστικά τιμωρείται για ακόμη μια 

φορά γιατί είναι διχοτομημένη.

• Θα ανακόψει τη μαζική μετάβαση 

τουριστών και κυπρίων στα καζίνα 

των κατεχομένων και θα δώσει τέ-

λος στις εκροές εισοδημάτων και 

φόρων προς τα κατεχόμενα, ενώ 

σε περίπτωση λύσης μπορεί να 

δουλέψει και αντίστροφα, δηλα-

δή να υπάρχει ροή προς το resort 

καζίνο από τα κατεχόμενα και την 

Τουρκία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας υπο-

γράμμισε το γεγονός ότι όλοι οι εμπλε-

κόμενοι φορείς πρέπει να βοηθήσουν, 

να απαιτήσουν και να πολεμήσουν 

ώστε το resort καζίνο να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει στη Λευκωσία.

Τη σύσταση Πανλευκωσιάτικης Επιτροπής προτείνει το ΕΒΕ Λευκωσίας
Για να υποστηρίξει το θέμα του καζίνο στη Λευκωσία
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, 

πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία 

την Τρίτη Γενική της Συνέλευση, στις 

10 Φεβρουαρίου  2014 στο Επιμε-

λητήριο Λεμεσού. Κατά το επίση-

μο μέρος, χαιρετισμό απεύθυναν  ο 

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώρ-

γος Λακκοτρύπης, ο Πρόεδρος του 

Κ.Ο.Τ. Κώστας Καδής και ο Πρόε-

δρος της Εταιρείας Τώνης Αντωνίου.

Τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την 

παρουσία και το ενδιαφέρον τους 

Βουλευτές Λεμεσού, ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Κοινοτήτων, Δήμαρχοι 

της μείζονος Λεμεσού, Πρόεδροι 

Κοινοτικών Συμβουλίων, εκπρόσω-

ποι του ΚΟΤ, η Πρύτανης του ΤΕ-

ΠΑΚ, Πρόεδρος και Μέλη Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λεμεσού, 

Πρόεδροι άλλων Περιφερειακών 

Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής, μέλη επαγγελματικών 

συνδέσμων, επιχειρηματίες, παράγο-

ντες και φορείς της Λεμεσού.

Στην ομιλία του ο Υπουργός ανα-

φέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της 

Εταιρείας και σημείωσε την ικανο-

ποίηση της Κυβέρνησης για το έργο 

που επιτελεί η Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέ-

ρειας Λεμεσού. Η Λεμεσός, τόνισε, 

εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε 

έναν εξαιρετικά ελκυστικό τουριστι-

κό προορισμό προσελκύοντας κατά 

το 2013 250,000 τουρίστες, αριθμός 

που μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με 

τις ενέργειες και πρωτοβουλίες της 

Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Κ.Ο.Τ. ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι η Λεμεσός τα τε-

λευταία χρόνια επιδεικνύει σημαντική 

δράση και ότι η στήριξη του ΚΟΤ είναι 

δεδομένη. Τόσο το Υπουργείο όσο 

και ο Κ.Ο.Τ. για μια ακόμη φορά τόνι-

σαν τη δέσμευση τους να είναι αρω-

γός στις προσπάθειες της Εταιρείας 

Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Λεμεσού για στήριξη του τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τώνης 

Αντωνίου, ευχαρίστησε τον Υπουρ-

γό και τον Πρόεδρο του Κ.Ο.Τ. για 

το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν. 

Αναφέρθηκε στα έργα τουριστικής 

υποδομής που προωθεί η Εταιρεία 

τα τελευταία χρόνια, όπως το Συνε-

δριακό Εκθεσιακό Κέντρο Λεμεσού, 

η νέα αίθουσα επιβατών στο λιμάνι 

Λεμεσού και τα έργα ανάπλασης στο 

Παλιό Λιμάνι, το Καζίνο, το Τερματι-

κό για τα αεροδρόμια Λάρνακας και 

Πάφου, η Μαρίνα Λεμεσού, οι Τεχνη-

τοί Ύφαλοι, κ.α., ενώ έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στις πρωτοβουλίες ιδιωτών 

(παρ’ όλες τις σημερινές δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες) όπως τη δη-

μιουργία του Μουσείου Ιστορικού και 

Κλασικού Αυτοκινήτου στη Λεμεσό 

που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και 

συνεισφέρει στην αναβάθμιση και 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊό-

ντος της Λεμεσού. Σημείωσε παράλ-

ληλα ότι η Εταιρεία καταβάλλει επι-

τυχείς προσπάθειες για την αύξηση 

των εσόδων της μέσω Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και άλλων έργων, 

κονδύλια τα οποία τόνισε επανεπεν-

δύονται στην προώθηση του τουρι-

σμού της Λεμεσού.

Επιτυχής η Γενική Συνέλευση της 
Τουριστικής Εταιρείας Λεμεσού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης συνεργα-

σιών και με απώτερο στόχο την πιο ενεργό συμ-

μετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αλλά και τη 

διάχυση της πληροφόρησης προς τα μέλη του, το 

ΕΒΕ Λεμεσού δήλωσε παρόν σε σειρά συναντήσε-

ων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις Βρυ-

ξέλλες. Βασικός σκοπός της αποστολής ήταν η 

απευθείας και πλήρης ενημέρωση για το Πρόγραμ-

μα Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα 

και την Καινοτομία, γνωστό ως “Horizon 2020”, το 

οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τομείς όπως η γα-

λάζια ανάπτυξη, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία. 

Ειδικά στην παρούσα δύσκολη για τη χώρα μας και 

τις επιχειρήσεις οικονομική συγκυρία, το Επιμελη-

τήριο Λεμεσού θεωρεί περισσότερο αναγκαία από 

ποτέ την βέλτιστη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 

που προσφέρονται από την παρουσία της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε υπό μορφή  προ-

γραμμάτων είτε άλλως πως.

Ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ Λεμεσού, Λειτουργός Νι-

κόλας Ιορδάνου, έλαβε μέρος σε δύο σημαντικές 

εκδηλώσεις: 

1) Την εκδήλωση απονομής των βραβείων και-

νοτομίας που διοργανώθηκε από τον οργανισμό 

EARTO (European Association of Research & 

Technology Organisations), με επίσημη ομιλήτρια 

τη Dr Anne Glover, Σύμβουλος για θέματα καινο-

τομίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jose Manuel Barroso, η οποία έστειλε ξεκάθαρο 

μήνυμα μέσα από την ομιλία της πως η ΕΕ έχει ως 

κορυφαίο στόχο την προώθηση της ανταγωνιστι-

κότητας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. 

2) Την ενημέρωσης για το “Horizon 2020” που συν-

διοργανώθηκε από τους Οργανισμούς EARTO και 

EIRMA (European Industrial Research Management 

Association).

Με την παρουσία του στις Βρυξέλλες και τη συμ-

μετοχή στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, το Επι-

μελητήριο απεκόμισε χρήσιμες γνώσεις και εμπει-

ρίες οι οποίες θα τύχουν αξιοποίησης προς όφελος 

των μελών του. 

Το ΕΒΕΛ στις Βρυξέλλες για 
διερεύνηση ευκαιριών για τα μέλη του
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Δύο Υπουργοί, ο Συγκοινωνιών & Έργων Τά-

σος Μητσόπουλος και η Εργασίας & Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου επισκέ-

φθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 

τα γραφεία του ΕΒΕΛ, κατόπιν πρόσκλησης 

του  Προέδρου του Επιμελητηρίου, και είχαν 

την ευκαιρία να ακούσουν από τις επιχειρή-

σεις μέλη του Επιμελητηρίου τα θέματα που 

τα απασχολούν και άπτονται της αρμοδιότη-

τας των δύο υπουργείων.  (Η επίσκεψη του κ. 

Τάσου Μητσόπουλου πριν από τον αδόκητο 

θάνατο του παραμένει κατάθεση για το έργο 

του).

Υπουργός Συγκοινωνιών

Η πρώτη επίσκεψη ήταν από τον κ. Μητσό-

πουλο, ο οποίος συνοδευόταν από το Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Αλέκο Μιχαηλίδη. 

Στη σύσκεψη η οποία έγινε στην παρουσία, 

μεταξύ άλλων, βουλευτών, του Δημάρχου 

Λεμεσού, υπηρεσιακών παραγόντων και 

προέδρων ή εκπροσώπων επαγγελματικών 

συνδέσμων, τέθηκαν  επί τάπητος, λιμενικά 

θέματα όπως τα έργα επέκτασης και ανα-

βάθμισης του λιμανιού Λεμεσού, η ενδεχό-

μενη αποκρατικοποίηση της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου, ο τομέας της Ενέργειας και η αξιο-

ποίηση χώρων στο λιμάνι για την κάλυψη των 

αναγκών που δημιουργούνται και ο τομέας 

της Ναυτιλίας και πλοιοδιαχείρισης που απο-

τελεί ένα όλως ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα 

της οικονομίας όχι μόνο της Λεμεσού αλλά 

και της Κύπρου γενικότερα. Συζητήθηκε 

επίσης το φλέγον ζήτημα των δημόσιων με-

ταφορών, όπως και διάφορα υπό εκτέλεση 

ή υπό σχεδιασμό οδικά έργα.  Σε εισαγωγική 

του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λε-

μεσού Φιλόκυπρος Ανδρέου χαρακτήρισε την 

παρουσία του Υπουργού πολύ σημαντική και 

ανέφερε πως η Λεμεσός αποτελεί ακρογωνι-

αίο λίθο στον ευρύτερο ρόλο της ανάπτυξης 

και ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας. 

Τόνισε επίσης την ανάγκη άμεσης αξιοποίη-

σης χώρων στο λιμάνι Λεμεσού όπως και του 

Μερρά Ζακακίου, οι οποίοι με τη δημιουργία 

των κατάλληλων υποδομών θα τεθούν στη δι-

άθεση εταιρειών σχετικών με την αναδυόμενη 

στην Κύπρο βιομηχανία υδρογονανθράκων. Ο 

κ. Ανδρέου πρόσθεσε πως το λιμάνι Λεμεσού 

έχει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα να απο-

τελέσει τον βασικό κόμβο για την αξιοποίησης 

του ενεργειακού πλούτου της Κύπρου. Σημεί-

ωσε πως κανένα κυπριακό λιμάνι δεν μπορεί 

να αναλάβει την εξ ολοκλήρου διαχείριση της 

ενέργειας και υπογράμμισε την ανάγκη για ενί-

σχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε πως το λιμά-

νι Λεμεσού που είναι το κατ’ εξοχήν εμπορικό 

λιμάνι της χώρας μπορεί να διαδραματίσει και 

να συνεισφέρει περισσότερο και ως επιβατι-

κό με την αποπεράτωση της νέας αίθουσας 

επιβατών. 

Όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές ο κ. 

Ανδρέου επισήμανε πως πρέπει να υπερπη-

δηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και να 

ενισχυθεί ο τομέας και οι εταιρείες που έχουν 

δημιουργηθεί γιατί η πόλη της Λεμεσού και γε-

νικότερα ο τόπος έχει ανάγκη από σύγχρονες 

συγκοινωνίες που θα συνεχίσουν την απρό-

σκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού, ντόπιων 

τουριστών. Πρόσθεσε πως το οδικό δίκτυο 

της πόλης και επαρχίας Λεμεσού έχει ανα-

βαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, όμως υπάρ-

χουν σημαντικά οδικά έργα που καθυστε-

ρούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

κατανόηση της οικονομικής στενότητας της 

παρούσας συγκυρίας. 

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων χαι-

ρέτισε την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 

Λεμεσού για την διοργάνωση της σύσκεψης 

και με τις τοποθετήσεις του διαβεβαίωσε πως 

η πολιτική του κράτους είναι η αξιοποίηση 

του λιμανιού της Λεμεσού ως το κατ’ εξοχή 

ενεργειακό λιμάνι της Κύπρου. Πρόσθεσε 

δε πως το Υπουργείο σε συνεργασία με την 

Αρχή Λιμένων καταβάλλουν προσπάθειες για 

την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του 

λιμανιού Λεμεσού. Για το θέμα της αποκρα-

τικοποίησης της Αρχής Λιμένων, ο κ. Μη-

τσόπουλος αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση 

της Κύπρου, σημειώνοντας ότι θα ενισχυθεί 

ο εποπτικός έλεγχος στην ΑΛΚ και θα εξετα-

στούν στον κατάλληλο χρόνο οι πτυχές της 

ζητούμενης αποκρατικοποίησης.  Επισήμανε 

ο Υπουργός τα επιτεύγματα της Κυπριακής 

Εμπορικής Ναυτιλίας και τα σημαντικά οφέλη 

που προκύπτουν σε οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο και στη συνέχεια παρουσίασε εμπε-

ριστατωμένη και χαρτογραφημένη μελέτη 

με τα οδικά έργα ανάπτυξης της πόλης και 

επαρχίας Λεμεσού, υπογραμμίζοντας την ση-

μαντικότητα της ολοκλήρωσης του κάθετου 

δρόμου που θα συνδέει το λιμάνι με τον υπε-

ραστικό, την αναγκαιότητα δημιουργίας του 

δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά και άλλων σημαντι-

κών έργων. Όσον αφορά τις δημόσιες συγκοι-

νωνίες, ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε 

χαρακτηριστικά πως δεν μπορεί να υπάρξει 

σύγχρονη κοινωνία χωρίς σύγχρονες δημόσιες 

μεταφορές και πως θα καταβάλει κάθε δυ-

νατή προσπάθεια για ενδυνάμωση του τομέα 

σε συνεργασία με τις σχετικές εταιρείες κάθε 

επαρχίας. 

Υπουργός Εργασίας

Θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό 

κόσμο και το ευρύτερο κοινό της Λεμεσού 

έθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Λεμεσού ενώπιον της Υπουργού 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας 

Αιμιλιανίδου. Κατά την επίσκεψη της κυρίας 

Αιμιλιανίδου, η οποία συνοδευόταν από το 

Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ανδρέα 

Ασσιώτη, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα 

κυβερνητικά σχέδια στήριξης της απασχό-

λησης, οι άδειες εργασίας για αλλοδαπούς 

επιστήμονες και τα ωράρια λειτουργίας των 

καταστημάτων. Σε εισαγωγική του τοποθέτη-

ση, και εκφράζοντας τις απόψεις των μελών 

του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 

Φιλόκυπρος Ανδρέου αναφέρθηκε στις σο-

βαρότατες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, ειδικά μετά τις αποφάσεις του 

Eurogroup το Μάρτιο του 2013, με σοβαρό-

τερο το πρόβλημα της σχεδόν ανύπαρκτης 

ρευστότητας.

Αναφερόμενος στα εξαγγελθέντα σχέδια 

στήριξης της απασχόλησης, ο κ. Ανδρέου 

παρατήρησε πως αν και κάθε σχέδιο είναι ευ-

πρόσδεκτο, αυτά δεν ανταποκρίνονται επαρ-

κώς στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. 

Σημείωσε πως «ουδείς μπορεί να εργοδοτή-

σει αν έχει οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλί-

σεις, στο ΦΠΑ ή έχει προχωρήσει σε πλεονα-

σμούς.» Πρότεινε την άρση των περιορισμών 

αλά και την εξέταση από μέρους του Υπουρ-

γείου της επιδότησης των μισθών σε ποσοστό 

70%, μέτρο που ήδη εφαρμόζεται στην ξενο-

δοχειακή βιομηχανία όπως και σε πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις 

που οι εργοδότες αντιμετωπίζουν από μέλη 

του προσωπικού τους για να αποδεσμευτούν 

ως πλεονάζοντες προκειμένου να εισπράξουν 

το ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού. 

Σε σχέση με τις οφειλές εργοδοτών στο τα-

μείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζήτησε την 

κατανόηση και επιείκεια της πολιτείας σε 

ότι αφορά το χρόνο αποπληρωμής οφειλο-

μένων, δεδομένων των τεράστιων προβλη-

μάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ζήτησε την παροχή 

διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις που επιζη-

τούν την απασχόληση επιστημονικού προ-

σωπικού από τρίτες χώρες, επισημαίνοντας 

ότι σε αρκετές περιπτώσεις η απασχόληση 

μικρού αριθμού αλλοδαπών επιστημόνων 

δημιουργεί θέσεις εργασίας για πολλαπλάσιο 

αριθμό Κυπρίων. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ανα-

φέρεται αυστηρά σε περιπτώσεις επιστημονι-

κού προσωπικού ενώ το Επιμελητήριο κακίζει 

περιπτώσεις όπου είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί 

οργανισμοί προχωρούν στην εισαγωγή φθη-

νού εργατικού δυναμικού το οποίο μάλιστα 

συχνά καταλύει σε παράγκες. 

Για τα ωράρια λειτουργίας των καταστημά-

των, ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε στην πάγια 

θέση του Επιμελητηρίου υπέρ της φιλελευ-

θεροποίησης, χωρίς όμως αγκυλώσεις που να 

συνιστούν εύνοια υπέρ κάποιων επιχειρήσεων 

σε βάρος των υπολοίπων. «Αντιλαμβανόμα-

στε», συνέχισε «ότι ειδικά στη Λεμεσό, υπάρ-

χει μεγάλος αριθμός μόνιμων ξένων κατοίκων 

οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετούνται από τα 

καταστήματα όπως, και μεγάλα συγκροτήμα-

τα που έχουν επενδύσει στο διευρυμένο ωρά-

ριο. Ταυτόχρονα όμως αντιλαμβανόμαστε και 

τις έντονες ανησυχίες των μικρών καταστη-

μάτων για τα προβλήματα που τους δημιουρ-

γεί η φιλελευθεροποίηση του ωραρίου.»

Απαντώντας η Υπουργός Εργασίας ανέφε-

ρε πως τα σχέδια στήριξης διαμορφώνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αλλά και 

τις εκάστοτε δυνατότητες του κράτους, αλλά 

το Υπουργείο είναι πάντοτε ανοικτό σε ειση-

γήσεις. Αναφορικά με το θέμα των προσλή-

ψεων, κατέστησε σαφές πως δεν υπάρχουν 

περιορισμοί που να έχουν σχέση με τυχόν 

οφειλές εργοδοτών στις κοινωνικές ασφαλί-

σεις. Διευκρίνισε ότι ο πλεονασμός είναι μία 

κατάσταση την οποία μπορεί να αποφασίσει 

μόνο εργοδότης και εφ΄όσο κάποιος αποδε-

σμεύεται ως πλεονάζων, δεν μπορεί να αντι-

κατασταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε ότι αφορά τις εισφορές των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, η κυρία Αιμιλιανίδου παρατήρη-

σε πως όντως επιδείχθηκε ανοχή το 2013, η 

οποία όμως έδωσε την ευκαιρία ακόμη και σε 

εκείνους που θα μπορούσαν να πληρώσουν 

να υπεκφεύγουν. Για τα ωράρια λειτουργί-

ας των καταστημάτων παρατήρησε πως το 

υφιστάμενο διάταγμα που προνοεί για γενι-

κή φιλελευθεροποίηση του ωραρίου, πέραν 

του ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, επέφερε διόρθωση στην προηγού-

μενη κατάσταση όπου υπήρχαν διαφορετικά 

ωράρια ανά περιοχή με αποτέλεσμα να δημι-

ουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

Σε ότι αφορά την δυνατότητα απασχόλησης 

αποκλειστικά Κυπρίων βάσει των σχεδίων 

στήριξης της απασχόλησης, η Υπουργός πα-

ρατήρησε πως δεν είναι δυνατός ο αποκλει-

σμός κοινοτικών εργαζομένων αφού αφενός 

μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ελευθε-

ρία στη διακίνηση εργατικού δυναμικού, αφε-

τέρου δε τα σχέδια είναι συγχρηματοδοτού-

μενα, από κοινού με τη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισκέψεις Υπουργών και συσκέψεις με τα μέλη του ΕΒΕΛ
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μικρά

Απόψεις και εισηγήσεις που αφο-

ρούν  με τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι επιχειρήσεις με τις 

τράπεζες κατέθεσε το ΕΒΕΑ στο 

ΚΕΒΕ, προκειμένου να συζητηθούν 

με τη Διεύθυνση των τραπεζών.

Οι εισηγήσεις του ΕΒΕΑ αφορούν 

μεταξύ άλλων την άρση των περι-

ορισμών στο τραπεζικό σύστημα, 

την αναδιάρθρωση των παλιών 

δανείων, την παροχή νέων δανείων 

με ευνοϊκούς όρους για επανεκκί-

νηση της οικονομίας, επίσπευση 

του χρόνου εκκαθάρισης επιταγών, 

αποκατάσταση εμπιστοσύνης για 

τις τράπεζες τόσο στο εσωτερικό, 

όσο και στο εξωτερικό και γενικά 

τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στα αιτήματα του επι-

χειρηματικού κόσμου. 

Συνέλευση 

Συνδέσμου 

Βιομηχάνων 

Αγίου Αθανασίου
Πραγματοποιήθηκε στις 03.04.2014 

η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου 

Αθανασίου στα πλαίσια της οποίας 

έγινε απολογισμός από τον Πρόε-

δρο του Δ.Σ. κ. Βάσο Δημητριάδη 

και ακολούθησε  συζήτηση για τα 

προβλήματα της περιοχής και των 

βιομηχάνων.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν εκ-

πρόσωποι του ΚΕΒΕ και των τοπι-

κών Επιμελητηρίων, ο Δήμαρχος 

Αγίου Αθανασίου και εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Εμπορίου και Βιο-

μηχανίας, οι οποίοι κατέθεσαν τις 

δικές τους απόψεις και εισηγήσεις 

και ενημέρωσαν τους βιομήχανους 

για διάφορα θέματα που τους απα-

σχολούν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Βι-

ομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασί-

ου εδρεύει ένας σημαντικός αριθ-

μός εκτοπισμένων επιχειρήσεων 

που είναι μέλη του ΕΒΕΑ.

Το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και την ΑνΑΔ, διοργάνω-

σε, στα γραφεία του στο Παραλίμνι, τα πιο κάτω επιμορφωτικά 

προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν στελέχη των επιχει-

ρήσεων-μελών του ΕΒΕΑ.

• Πρώτες βοήθειες στην εργασία – επείγοντα περιστατικά. 

 Το σεμινάριο διεξήχθει στις 27.02.2014 και σ’αυτό  δίδαξαν 

εκπαιδευτές του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη.

• Αποτελεσματική είσπραξη οφειλών

 Το σεμινάριο αυτό διεξήχθει στις 12.03.2014 με στόχο να 

καλύψει την ανάγκη κατάρτισης για καλύτερη διαχείριση 

οφειλών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται  συνεχής ρευστότητα 

προς την επιχείρηση.

Στο πρόγραμμα δίδαξε ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Αδωνης 

Αναστασίου.

Επιμορφωτικά προγράμματα ΕΒΕΑΠροβλήματα 

επιχειρήσεων 

με τις τράπεζες

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20.03.2014 μετα-

ξύ του Συμβουλίου του ΕΒΕΑ και του Προέδρου του ΔΗ.ΣΥ. 

κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, συζητήθηκε το θέμα της κατεχόμενης 

Αμμοχώστου, καθώς και τα προβλήματα της οικονομίας και 

του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. συνεχάρει το ΕΒΕΑ για τις πρωτο-

βουλίες του και επεσήμανε ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου 

θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, θα δημιουργήσει σημα-

ντική δυναμική προς την κατεύθυνση της λύσης, αλλά και θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου που τόσο 

την χρειαζόμαστε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. διαβεβαίωσε το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ ότι 

μαζί με το Επιμελητήριο και όλους τους άλλους φορείς θα ερ-

γαστούν για την αντιμετώπιση των προσκλήσεων που έχουμε 

ενώπιον μας, αλλά και για την υλοποίηση του μεγάλου οράμα-

τος της επανένωσης του τόπου μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, ευχαρίστησε 

τον κ. Νεοφύτου για τη στήριξη του ΕΒΕΑ και για τις ενέργειες 

Ε/Κ και Τ/Κ πολιτών για επιστροφή της Αμμοχώστου, αλλά και 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

οικονομία και ιδιαίτερα ο επιχειρηματικός κόσμος.

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στις 

12/3/2014 στη Λευκωσία και στις 27/3/2014 στη Λεμεσό, εκ-

πρόσωποι της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ε/Κ και Τ/Κ πολι-

τών, στην οποία συμμετέχει και το ΕΒΕΑ, παρουσίασαν την 

πρόταση τους για επιστροφή, ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της 

Αμμοχώστου. Η πρόταση αυτή αποτελεί το κοινό όραμα Ε/Κ 

και Τ/Κ πολιτών για την ενιαία ανάπτυξη της πόλης της Αμμο-

χώστου προς όφελος των κατοίκων της αλλά και της οικο-

νομίας του τόπου στο σύνολο. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός 

περιλαμβάνει διάφορες ιδέες και προτάσεις για τις υποδομές, 

το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το λιμάνι, τα αρ-

χαιολογικά μνημεία και γενικά όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προτάσεις και ιδέες της 

δικοινοτικής πρωτοβουλίας δεν είναι δεσμευτικές και ότι μπο-

ρούν να αποτελέσουν τροφή για σκέψη για τις τοπικές αρχές., 

τους πολίτες και την Κυβέρνηση σε περίπτωση επιστροφής 

της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της.

Πρόταση Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας
 για την ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου

Τις απόψεις του για τα νέα Σχέδια Εργασίας κατέθεσε το ΕΒΕΑ στα πλαίσια της Κοινωνικής Διαβούλευσης με την Υπουρ-

γό Εργασίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία  εξέτασης των αιτήσεων πρέπει να είναι απλή και σύντομη, η 

σχετική επιδότηση να αποδίδεται γρήγορα και το ταμείο επιχειρηματικότητας να χρησιμοποιηθεί πραγματικά για τη χρημα-

τοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους και χαμηλά επιτόκια, καθότι η εμπειρία του παρελθόντος 

από παρόμοια προγράμματα δεν είναι καθόλου καλή γιατί οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τα κονδύλια αυτά για δικούς τους 

σκοπούς και όχι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Διαβούλευση για τα νέα Σχέδια Εργασίας
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Στα πλαίσια τακτικής συνεδρίασης της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και 

Υγείας Αμμοχώστου, έγινε ανασκόπηση των 

δραστηριοτήτων για την περσινή χρονιά και 

ανταλλάγησαν απόψεις για τον προγραμμα-

τισμό των δραστηριοτήτων για το έτος 2014.

‘Εγινε επίσης ενημέρωση για τις δραστηριό-

τητες των Επιθεωρητών Εργασίας το 2013 

και για την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Ορ-

γανισμού Ασφάλειας και Υγείας για την περί-

οδο 2014-2015.

Συνάντηση ΕΒΕΑ 
με το Δήμο Αμμοχώστου
Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ με επικεφαλής 

τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Μιχαηλίδη, συναντή-

θηκε στις 20.03.2014 με το Δήμαρχο Αμμο-

χώστου, κ. Αλέξη Γαλανό και την κομματική 

ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου και αντάλ-

λαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο θέμα της 

Αμμοχώστου, τις επαφές μεταξύ των Δημάρ-

χων και των πολιτών της κατεχόμενης πόλης 

και συμφώνησαν τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν με στόχο πάντοτε την επιστροφή της 

πόλης στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Η.Ε. 

και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.-

Σύγκλιση Επαρχιακής 
Επιτροπής Ασφάλειας
και Υγείας Αμμοχώστου

Απόψεις και εισηγήσεις που αφορούν  με τα προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με τις τράπεζες 

κατέθεσε το ΕΒΕΑ στο ΚΕΒΕ, προκειμένου να συζητη-

θούν με τη Διεύθυνση των τραπεζών. Οι εισηγήσεις του 

ΕΒΕΑ αφορούν μεταξύ άλλων την άρση των περιορισμών 

στο τραπεζικό σύστημα, την αναδιάρθρωση των παλιών 

δανείων, την παροχή νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους 

για επανεκκίνηση της οικονομίας, επίσπευση του χρόνου 

εκκαθάρισης επιταγών, αποκατάσταση εμπιστοσύνης για 

τις τράπεζες τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 

και γενικά τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσε-

ων στα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου. 

Προβλήματα επιχειρήσεων με τις τράπεζες

ΕΒΕ Αμμοχώστου: Ενωμένοι να επιδιώξουμε λύση 
του Κυπριακού και τερματισμό της κατοχής

Σε ανακοίνωση του προς τα ΜΜΕ, το Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, χαιρέτισε την επανέ-

ναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό με την ευχή  αυτή 

τη φορά να καταστεί δυνατή η εξεύρεση μιας λύσης που 

θα ικανοποιεί πρωτίστως τα συμφέροντα των Κυπρίων και 

θα απαλλάσσει την πατρίδα μας από τα τουρκικά στρα-

τεύματα κατοχής και τους εποίκους. Το Ε.Β.Ε. Αμμοχώ-

στου καλεί τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να στηρίξουν 

την διαπραγμάτευση και να δώσουν τη μάχη ενωμένοι για 

την εξεύρεση λύσης που θα εδράζεται στις δημοκρατικές 

αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευ-

θερίες. Ταυτόχρονα το Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου καλεί τους Τ/Κ 

συμπατριώτες μας να προσέλθουν στις συνομιλίες με καλή 

θέληση για την εξεύρεση λύσης που να διασφαλίζει το 

κοινό μας μέλλον, σε μια ενωμένη Κύπρο, μέλος της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης με πλήρη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 

αρχών, του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δι-

καίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισημαίνει το ΕΒΕΑ ότι άμεση επιστροφή της πόλης 

της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, όπως 

προβλέπεται από τα ψηφίσματα των Ην. Εθνών και τη 

συμφωνία κορυφής Κυπριανού-Ντεκτάς, αναμφίβολα θα 

συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων και θα δημιουργήσει τεράστια δυναμική προς 

την κατεύθυνση της εξεύρεσης συνολικής λύσης. Το ΕΒΕ 

Αμμοχώστου καλεί την Τουρκία να αφουγκραστεί το κοι-

νό αίτημα των Ε/Κ και Τ/Κ πολιτών της Αμμοχώστου, για 

επιστροφή και ανοικοδόμηση της πόλης κάτω από ένα 

ενιαίο σχεδιασμό και ένα ενιαίο όραμα ανάπτυξης που θα 

περιλαμβάνει όλες τις υποδομές, το λιμάνι, τα ιστορικά και 

αρχαιολογικά της μνημεία και τις φυσικές ομορφιές, προς 

όφελος του Κυπριακού λαού στο σύνολο του. 

Για πρώτη φορά μετά από 57 χρόνια τελέστηκε στον 

Αγιο Γεώργιο Εξορινό, στην εντός των τειχών κατεχόμενη 

Αμμόχωστο, η ακολουθία του Επιταφίου, από τον Μητροπολίτη 

Αμμοχώστου, παρουσία εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων, 

ξένων Πρεσβευτών και χιλιάδων πιστών.

Η ακολουθία του Επιταφίου ήταν το αποτέλεσμα της 

Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας που υποστηρίζει την επιστροφή 

της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, καθώς και της 

ομάδας «Αμμόχωστος η πόλη μας» με την ενεργό στήριξη και 

συμμετοχή των δύο Δημάρχων και άλλων φορέων.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η ενέργεια αυτή προέρχεται 

από τους ιδίους τους Ε/Κ και Τ/Κ πολίτες και αποτελεί μέτρο 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που μπορεί να συμβάλει στην 

προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Η Ακολουθία του Επιταφίου 

στον ‘Aγιο Γεώργιο Εξορινό
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Συνάντηση 

προμηθευτών 

Υπεραγορών μελών 

του Επιμελητηρίου 

Λάρνακας.

Το Επιμελητήριο Λάρνακας 

πραγματοποίησε συνάντηση 

των Προμηθευτών 

Υπεραγορών μέλη του 

Οργανισμού, με σκοπό την 

εξέταση προβλημάτων, την 

ανταλλαγή απόψεων και την 

προώθηση λύσεων.  Κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης 

συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν τις οφειλές 

υπεραγορών οι οποίες 

βρίσκονται υπό εκκαθάριση, 

την εφαρμογή νομοθεσίας για 

τους Διευθυντές εταιρειών, 

για τους Τραπεζικούς 

Κανονισμούς για stop-

payment επιταγές, τη 

νομοθεσία, η οποία διέπει την 

εκούσια διάλυση εταιρειών, 

την επίδοση αγωγών, την 

χρονοβόρα διαδικασία 

εκδίκασης υποθέσεων, 

την πληρωμή ΦΠΑ για 

ανείσπρακτα τιμολόγια 

κ.α.  Εκ μέρους του Δ.Σ του 

Επιμελητηρίου ο κ. Κώστας 

Δημητρίου (Αντιπρόεδρος 

Υπηρεσιών), αναφέρθηκε 

στα προβλήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουν οι 

προμηθευτές υπεραγορών 

και δεσμεύτηκε όπως αυτά 

προωθηθούν το ταχύτερο 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σεμινάριο ΚΕΒΕ – ΕΒΕ Λάρνακας για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις
Συνδιοργανώθηκε από το ΕΒΕ Λάρ-

νακας και το ΚΕΒΕ με ιδιαίτερη επι-

τυχία το Σεμινάριο “Running a Family 

Business in Times of Austerity” με 

εισηγητή τον Άγγλο εμπειρογνώμονα 

Paul Thomas. Στο Σεμινάριο το οποίο 

παρακολούθησε αριθμός στελεχών 

επιχειρήσεων, εκδηλώθηκε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθ ΄ότι πραγματεύεται 

τα προβλήματα τα οποία αντιμετω-

πίζει μια οικογενειακή επιχείρηση σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης.Ανεξάρ-

τητα από τα μέτρα εξυγίανσης που 

έχουν επιβληθεί  στην Κυπριακή οικο-

νομία, η Κύπρος οδηγείται σε εποχή 

λιτότητας και αυτό θα οδηγήσει τις 

περισσότερες επιχειρήσεις, σε μείωση 

του κύκλου εργασιών και κατ΄έπέκτα-

ση των κερδών τους.  Αν και οι οικο-

γενειακές επιχειρήσεις έχουν κάποια 

πλεονεκτήματα όταν αντιμετωπίζουν 

περιόδους κρίσης, εν τούτοις οι σχέ-

σεις γενεών αποδεικνύονται πολλές 

φορές δύσκολες και ο σωστός προ-

γραμματισμός παραμένει ζωτικής ση-

μασίας για την επιτυχία της οικογενει-

ακής επιχείρησης.

Συνάντηση Επιμελητηρίου Λάρνακας με την 

Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου
Το Επιμελητήριο Λάρνακας πραγ-

ματοποίησε συνάντηση με τον Ανα-

πληρωτή Διευθυντή Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Εμπορίου κ. Γ. Χ” Παπά 

και τον Λειτουργό της Υπηρεσίας κ. 

Ιωάννου.  Από πλευράς του Επιμε-

λητηρίου παρέστη ο Πρόεδρος του 

Οργανισμού κ. Όθωνας Θεοδούλου 

και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ψαράς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

συζητήθηκε το θέμα της δρομολό-

γησης από μέρους της Υπηρεσίας 

Σχεδίων για τη δημιουργία “οικιών” 

καινοτομίας, την επιδότηση καινο-

τόμων προϊόντων, για τη δημιουργία  

κέντρων ενημέρωσης και διευκόλυν-

σης επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν 

να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊό-

ντα κ.α.  Η συνάντηση απέδειξε το 

ζωηρό ενδιαφέρον της Υπηρεσίας 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπο-

ρίου για ενθάρρυνση και προώθηση 

της καινοτομίας, γεγονός το οποίο 

θα αποτελέσει ένα σημαντικό παρά-

γοντα ανάπτυξης για κάθε τομέα της 

οικονομίας, ιδιαίτερα για τη βιομηχα-

νία και  για σημαντικό μέρος του  επι-

στημονικού δυναμικού της Κύπρου, 

το οποίο ως γνωστό πλήττεται από 

την αυξανόμενη ανεργία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας κ. 

Όθωνας Θεοδούλου ευχαρίστησε τα 

στελέχη της Υπηρεσίας Τεχνολογίας 

για την ενημέρωση, ενώ υποσχέθηκε 

κάθε συνεργασία για την καλύτερη 

εμπλοκή των επιχειρήσεων και των 

μελετητών για τα θέματα της καινο-

τομίας, τονίζοντας ότι οι στόχοι της 

Υπηρεσίας της Τεχνολογίας είναι και 

στόχοι του Επιμελητηρίου Λάρνακας 

αλλά και του συνόλου των Επιμελη-

τηρίων.

Συνάντηση Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΣΥ 

Λάρνακας και Εκτελεστικής ΕΒΕ Λάρνακας
Η Επαρχιακή Γραμματεία του ΔΗ.ΣΥ Λ/κας 

στα πλαίσια επαφών της με επαγγελματι-

κές οργανώσεις και φορείς της Λάρνακας 

πραγματοποίησε συνάντηση με την Ε/Ε του 

ΕΒΕ Λάρνακας, υπό την Προεδρία του κ. 

Όθωνα Θεοδούλου.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητή-

θηκαν τοπικά θέματα, όπως και η κατάστα-

ση της οικονομίας γενικότερα.  Ο Πρόεδρος 

του ΕΒΕ Λάρνακας κ. Όθωνας Θεοδούλου 

ενημέρωσε του εκπροσώπους της Επαρχι-

ακής Γραμματείας του  ΔΗ.ΣΥ για τις θέσεις 

και εισηγήσεις του Επιμελητηρίου Λάρνα-

κας, ενώ συμφωνήθηκε η συχνότερη επα-

φή και αλληλοενημέρωση.
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 e-mail: evepafos@cytanet.com.cy
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μικρά

Στα πλαίσια των προσπαθειών 

του ΕΒΕ Πάφου για προώθηση 

της  Κύπρου – Πάφου,  ως 

αξιόπιστου περιφερειακού 

Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών 

και προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων, αντιπροσωπεία 

του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε. Πάφου 

από τον Πρόεδρο κ.Γιώργο 

Λεπτό και τον Αντιπρόεδρο 

Εμπορίου του Επιμελητηρίου 

κ.Γιώργο Μάη, είχε γεύμα 

εργασίας την Τρίτη 21 

Ιανουαρίου 2014 με την 

Πρέσβειρα της Σλοβακίας στην 

Κύπρο κα Οκσάνα Τόμοβα. 

Σκοπός της συνάντησης η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων 

συνεργασίας των δύο χωρών 

αλλά και ο συντονισμός των 

προσπαθειών για ανάπτυξη 

των σχέσεων και συνεργασιών 

του Επιμελητηρίου Πάφου με 

Επιμελητήρια της Σλοβακίας 

προσδοκώντας να υπάρξουν 

θετικά αποτελέσματα. 

Στην συνάντηση 

παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και 

ο Διοικητικός Σύμβουλος της 

KPMG κ.Άγγελος Γρηγοριάδης 

και κ.Αντρέας Δημητρίου 

αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 12 
Φεβρουαρίου, 2014, μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Πρό-
σφατες τροποποιήσεις των Κυπριακών Φορολογικών νομο-
θεσιών και άλλες εξελίξεις/ πρακτικές σε σχέση με θέματα 
άμεσης και έμμεσης φορολογίας» που διοργανώθηκε από 
το Ε.Β.Ε Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και τον Ελεγκτικό 
Οίκο PWC. Το πρόγραμμα έγινε στην εκπαιδευτική αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Πάφου και το παρουσίασαν οι Λειτουρ-
γοί του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών κα. Γεωργία Ονισηφόρου, και κύριοι Χριστό-
δουλος Καρολίδης και Δημήτρης Δημητρίου καθώς και η 
κα. Μάρθα Λάμπρου, Υπεύθυνη του Φορολογικού Τμήμα-
τος της PWC. Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Κενδέας 
Ζαμπυρίνης ανέφερε πως μέσω του σεμιναρίου  οι συμμετέ-
χοντες θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες τροποποιήσεις 
και άλλες εξελίξεις που αφορούν τις φορολογικές νομοθε-
σίες θα κατανοήσουν θέματα που χρήζουν άμεσης εφαρ-
μογής και διαχείρισης. Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου 
ανέφερε επίσης πως το σεμινάριο εντάσσεται στις συνεχείς 
προσπάθειες του Επιμελητηρίου Πάφου να ενημερώνει τον 

επιχειρηματικό κόσμο της Πάφου για θέματα που μεταβάλ-
λονται και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρή-
σεων/ οργανισμών. Ευχαρίστησε δε το Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, την PWC καθώς 
και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  για την τε-
ράστια συμβολή της σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης 
της οικονομίας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο τέλος του 
σεμιναρίου πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Επιτυχημένο σεμινάριο το ΕΒΕ Πάφου για 
τροποποιήσεις κυπριακών φορολογικών νομοθεσιών 

O Υπουργός Εσωτερικών στο ΕΒΕ Πάφου
Σε συνάντηση που είχε στις 07/02/2014 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου 
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο εξετάστηκαν 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και 
αφορούν την ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου. Ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕ Πάφου κ. Γιώργος Λεπτός αφού αναφέρθηκε στα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επαρχία Πάφου και ο 
Επιχειρηματικός της κόσμος στον 6ο πλέον χρόνο οικονομικής 
κρίσης και στον 2ο της Χρηματοπιστωτικής κρίσης, ζήτησε με-
ταξύ άλλων από τον Υπουργό Εσωτερικών:
• Άμεση υιοθέτηση περαιτέρω κινήτρων και διευκολύνσεων, 

ιδιαίτερα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που θα συμ-
βάλουν στην  γρήγορη επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οι-
κονομίας.  

• Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεγάλων 
αναπτυξιακών έργων του ιδιωτικού τομέα. 

• Προσαρμογή κάποιων περιοριστικών όρων στην Πολιτική 
Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων, ώστε να βοηθηθεί η 
υλοποίηση τους.

• Έναρξη της ανακατασκευής και εξωραϊσμού του εμπορικού 
κέντρου της πόλης της Πάφου και αξιοποίηση των αδρα-
νούντων Τουρκοκυπριακών Υποστατικών

• Προώθηση των σημαντικών οδικών έργων υποδομής της 
Πάφου: 
(i) Δρόμος Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς
(ii) Δρόμος Αεροδρομίου Πάφου– Τουριστικής περιοχής– 

Coral Bay (μαρίνα Πάφου) 
(iii) Δυτικός Παρακαμπτήριος Πάφου

• Επίλυση παρατηρούμενων προβλημάτων σε βιομηχανικές 
περιοχές/ζώνες.

• Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την επαρχία και 
την ανάπτυξη γενικότερα.

Αναφορά έγινε επίσης στα σημαντικά έργα υποδομής και ανά-
πτυξης της Επαρχίας, που βρίσκονται σήμερα εκτός κυβερνη-
τικών σχεδιασμών ή παρεμβάλλονται χρονοβόρες διαδικασίες 
για την υλοποίηση τους με αποτέλεσμα να πλήττεται η ανα-
πτυξιακή πορεία της Επαρχίας (μαρίνα, αγκυροβόλιο, διάφορα 
οδικά έργα, Πανεπιστημιακές σχολές, αναβάθμιση και εξωραϊ-
σμός παραλιών, Ακάμας, αρχαιολογικοί χώροι κα). Ζητήθηκε η 
παρέμβαση και υποστήριξη του Υπουργού για την επίσπευση 
τους. Το ΕΒΕΠ ζήτησε την συμπερίληψη κάποιων σημαντικών 
έτοιμων κρατικών/δημοτικών έργων στα διαρθρωτικά κονδύ-
λια και προϋπολογισμούς των επόμενων ετών καθώς και την 
προετοιμασία των υπόλοιπων εκκρεμούντων έργων ώστε να 
καταστούν ώριμα προς εκτέλεση. Ο Υπουργός Εσωτερικών 
εξέφρασε την αποφασιστικότητα του να στηρίξει τους σημα-
ντικούς κλάδους για την επανεκκίνηση της οικονομίας,  περι-
λαμβανομένων της Ανάπτυξης Γης και του Τουρισμού, παρόλα 
τα στενά οικονομικά περιθώρια του Κράτους. Ο κ. Χάσικος 
εξέφρασε την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί το Επι-
μελητήριο και δεσμεύτηκε να  εξετάσει όλα τα θέματα που 
ετέθησαν για να δημιουργηθούν οι προσδοκώμενες συνθήκες 
ανάπτυξης. Τον Υπουργό Εσωτερικών συνόδευαν ο Έπαρχος 
Πάφου κ. Γιαννάκης Μαλλουρίδης, η Αν. Διευθύντρια του Τμή-
ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κα. Αθηνά Αριστοτέλους και 
άλλοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Συνάντηση 

του ΕΒΕ Πάφου 

με τη Πρέσβειρα 

της Σλοβακίας

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού 

Επιμελητηρίου της Ουκρανίας
Στα πλαίσια των προσπαθειών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πά-
φου για προώθηση της Επαρχίας ως αξιόπιστου περιφερειακού κέντρου παροχής 
Υπηρεσιών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και συνεργασιών, το Ε.Β.Ε Πάφου 
είχε συνάντηση την Τρίτη 05/02/2014 με τον Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Επιμελη-
τηρίου της Ουκρανίας κ Igor Kotov.  Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου και 
Επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας στη Πάφο κ.Γιαννάκης Αριστοδήμου αναφέρθηκε 
στις σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην 
Πάφο στον τομέα των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανάπτυξης γης. Αναφέρθη-
κε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου της Πάφου για ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συνεργασιών με διάφορες χώρες που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον συμπε-
ριλαμβανομένης και της Ουκρανίας και εισηγήθηκε την διοργάνωση επιχειρηματικού/ 
επενδυτικού φόρουμ σε κάποιες πόλεις της Ουκρανίας σε συνεργασία με τα τοπικά 
Επιμελητήρια. Ο κ.Kotov παρουσίασε τους στόχους και το σχέδιο δράσης του Ουκρα-
νικού Επιμελητηρίου και ζήτησε την συμβολή του Επιμελητηρίου Πάφου για εξεύρεση 
συνεργατών σε διάφορα project. Διαβεβαίωσε δε ότι θα προωθήσει την εισήγηση για 
οργάνωση επιχειρηματικών/ επενδυτικών φόρουμ καθώς και την ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών για ανάπτυξη των επιχειρη-
ματικών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ της Ουκρανίας και της επαρχίας Πάφου. 
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Το ΕΒΕ Πάφου στην προσπάθεια του να στηρί-

ξει τον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας, για 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές δύ-

σκολες απαιτήσεις, με κύριο στόχο την ανάπτυ-

ξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οι-

κονομίας, μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και 

κατάρτισης οργανώνει τα πιο κάτω σεμινάρια: 

1. Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 το σεμινά-

ριο με θέμα: “Κάνοντας τη πρόσβαση στη 

Χρηματοδότηση ευκολότερη για τις Κυπρι-

ακές ΜΜΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περί-

οδος 2014 – 2020)”. Αυτό το σεμινάριο έχει 

σκοπό να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 

σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχονται για 

επιδοτήσεις για υποστήριξη, ανάπτυξη και 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και των 

επενδύσεων, μέσω των προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της νέας 

Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020  και 

συμβάλουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Το 

σεμινάριο θα διδάξουν οι αρμόδιοι αξιωμα-

τούχοι του Γραφείου Προγραμματισμού, 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του 

ΚΕΒΕ.               

2. Την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 το σεμινάριο με 

θέμα: “Καλύτερες πρακτικές για την αξιοποί-

ηση των social media στο Τουριστικό Τομέα”. 

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας πως ο πα-

ραδοσιακός καμβάς της επικοινωνίας έχει 

μετασχηματιστεί και έχουν αλλάξει σημα-

ντικά τα εργαλεία επικοινωνίας, προσφέρει 

αυτό το σεμινάριο ειδικά για την ευρύτερη 

Τουριστική βιομηχανία (πρακτορεία ταξι-

διών, ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.), Έμφαση 

θα δοθεί στη σημασία και ρόλο τη κινητής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που προσφέρουν 

τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Για την 

διεξαγωγή του σεμιναρίου θα έρθει από την 

Ελλάδα ο ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέμα-

τα κοινωνικής δικτύωσης κ.Σταύρος Κοντα-

κτσής. 

3. Την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 το σεμινάριο 

με θέμα: “Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για 

ελεύθερους επαγγελματίες”. Αυτό το σε-

μινάριο αποκαλύπτει τη νέα κοινωνία των 

ΜΚΔ και τις δυνατότητες που έχουν οι επι-

χειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

να ενδυναμώσουν τις διασυνδέσεις τους και 

να δικτυωθούν σωστά για να προωθήσουν το 

προϊόν ή τις υπηρεσίες τους. Έχει στόχο να 

ενημερωθεί για τις δυνατότητες και τα εργα-

λεία που διαθέτουν οι τεχνολογίες πληροφο-

ρικής και επικοινωνιών για τη δημιουργία μιας 

πολύπλευρης αξιοποίησης της ψηφιακής 

κοινωνικής δικτύωσης. Το σεμινάριο θα δι-

δάξει ο ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα 

κοινωνικής δικτύωσης κ. Πόλυς Ξυναρής.

Τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από την Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτού-

μενους που ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρ-

χής, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Για 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επι-

κοινωνείτε με την Γραμματεία του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου στο 

τηλ. 26818173 ή στο email evepafos@cytanet.

com.cy.

Προγραμματιζόμενα σεμινάρια Α΄ εξαμήνου 2014

Συνάντηση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής υδρογονανθράκων 

της ΣΕΚΟ με τον Υπουργο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Από τη συνάντηση που είχε στις 10.02.2014 η Ειδι-

κή Επιστημονική Επιτροπή Υδρογονανθράκων της 

ΣΕΚΟ, αποτελούμενη από τους κύριους Κ. Ζαμπυ-

ρίνη – συντονιστή, Π. Παπαναστασίου, Α. Βασιλει-

άδη, Τ. Γιασεμίδη, παρουσία του Προέδρου του 

Ε.Β.Ε Πάφου και μέλους της εκτελεστικής γραμ-

ματείας της ΣΕΚΟ κ. Γ. Λεπτού, με τον Υπουργό 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 

Γ. Λακκοτρύπη όπου ενημερώθηκαν για την Εθνική 

Στρατηγική Ενέργειας και αντηλλάγησαν απόψεις 

για τους τρόπους αξιοποίησης και της Επαρχίας 

Πάφου σε θέματα ενέργειας. Στη συνάντηση πα-

ρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 

Στ. Χειμώνας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της 

Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων κ. Στ. Νικολαΐδης.  

Έκδοση πιστοποιητικού μέλους διεθνούς αναγνώρισης
Το ΕΒΕ Πάφου μέσα στα πλαίσια των προσπαθει-

ών που καταβάλει για περαιτέρω αναβάθμιση της 

λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 

από το 2014 θα εκδίδει Πιστοποιητικό Μέλους 

του ΕΒΕ, ένα σημαντικό εργαλείο στις συναλλα-

γές των μελών του, κυρίως στο εξωτερικό, αφού 

καταδεικνύει πως είναι μέλη ενός θεσμοθετημέ-

νου Οργανισμού, αναγνωρισμένου διεθνώς.  Στό-

χος του Επιμελητηρίου η στήριξη των μελών του 

στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

που έχουν δημιουργηθεί. 

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μεταξύ άλλων έχουν 

και τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

• Προτεραιότητα και μειωμένο δικαίωμα συμμε-

τοχής σε επιχειρηματικές αποστολές που διορ-

γανώνει το ΚΕΒΕ στο εξωτερικό. 

• Έκπτωση 50% σε όλα τα έγγραφα που απαι-

τούνται για εξαγωγές (πιστοποιητικά προέλευ-

σης, πιστοποίηση των τιμολογίων κτλ)

• Εγγραφή της Εταιρείας τους στη βάση δεδομέ-

νων του ΚΕΒΕ

• Καθημερινή ενημέρωση/ πληροφόρηση που 

αποστέλλεται από το ΚΕΒΕ. 

• Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης  

Εμπορικών Διαφορών και πολλά άλλα που οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστο-

σελίδα του ΚΕΒΕ στο link http://www.ccci.org.

cy/about-the-ccci/advantages-of-membership/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-

στε με τη γραμματεία του ΕΒΕ Πάφου στο τηλ. 

26818173 ή στο email evepafos@cytanet.com.cy.  
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Ο Οργανισμός CERN (European Organisation for 

Nuclear Research) σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το 

ΚΕΒΕ και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στη Γενεύη, θα πραγματοποιήσει επί-

σκεψη/εκδήλωση στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα προβεί σε παρουσίαση των εργασιών και 

των αναγκών του σε υπηρεσίες και προμήθειες, κα-

θώς και των διαδικασιών που ακολουθεί αναφορικά 

με τη ζήτηση και κατακύρωση προσφορών,  με σκο-

πό τον εντοπισμό πιθανών συνεργατών/προμηθευτών 

από την Κύπρο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενη-

μέρωση των κυπριακών επιχειρήσεων για τις διαδικα-

σίες που ακολουθεί ο CERN ως προς την αγορά αυ-

τών των προμηθειών και υπηρεσιών, τα είδη που τον 

ενδιαφέρουν, όπως επίσης να δοθούν πληροφορίες 

ως προς τις επερχόμενες δυνατότητες συνεργασί-

ας με στόχο τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων 

στους διάφορους μειοδοτικούς διαγωνισμούς  που 

προκηρύσσει. Ο CERN, είναι το μεγαλύτερο σε έκτα-

ση πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών στον κό-

σμο και εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας. Στα πλαίσια 

των εργασιών του αγοράζει μέσω διεθνών προσφο-

ρών, προϊόντα και υπηρεσίες αρκετών εκατομμυρί-

ων ΕΥΡΩ στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και 

Κυπριακές επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση αναμένεται 

να παραστεί μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών καθώς 

επίσης και επισήμων συμπεριλαμβανομένου και του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Ανα-

στασιάδη ο οποίος θα χαιρετήσει την εκδήλωση.  Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/05/14 και ώρα 

9πμ στο ΚΕΒΕ. Μετά  το πέρας των παρουσιάσεων, 

θα ακολουθήσουν ξεχωριστές επιχειρηματικές  συνα-

ντήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του CERN και 

των Κυπρίων επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και δήλωση συμμε-

τοχής, επικοινωνήστε με το ΚΕΒΕ στο 22889744 ή 

συμπληρώστε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο. 

http://www.ccci.org.cy/wp-content/

uploads/2014/04/circ237.pdf

Ευκαιρίες συμμετοχής Κυπριακών Επιχειρήσεων 
σε προσφορές που προκηρύσσει ο CERN

Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης και της διαφάνειας 

σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ο Επίσημος Παραλήπτης 

επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, ότι από 

τώρα και στο εξής όπου μισθωτής είναι φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα Παρα-

λαβής/Πτώχευσης ή Εκκαθάρισης αντίστοιχα, θα εφαρμό-

ζει τις πιο κάτω διαδικασίες ανάλογα με την περίπτωση: 

Συμφωνίες  Ενοικιαγοράς 

• Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον 

Επίσημο Παραλήπτη για να παραλάβει και να πω-

λήσει τα αντικείμενα σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας.

Ενεχυριάσεις και Πάγιες Επιβαρύνσεις

• Θα πρέπει να υποβάλλονται στον Επίσημο Παραλήπτη 

τα σχετικά έγγραφα / συμβόλαια, ούτως ώστε ο Επίση-

μος Παραλήπτης να μπορεί να εξουσιοδοτεί το δικαι-

ούχο να παραλάβει και να πωλήσει τα αντικείμενα με 

Δημόσιο Πλειστηριασμό και/ή Προκήρυξη Προσφορών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Επίσημος Παραλήπτης θα 

ζητά από το δικαιούχο, να καταβάλει στον Επίσημο Πα-

ραλήπτη το ποσοστό των δικαιωμάτων του επί της τι-

μής πώλησης σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς 

Τελών. Το τρέχον ποσοστό των δικαιωμάτων του Επί-

σημου Παραλήπτη είναι 11%.

Συμφωνίες  Ενοικιαγοράς, Ενεχυριάσεις και Πάγιες 

Επιβαρύνσεις

• Όπου ο δικαιούχος Συμφωνίας Ενοικιαγοράς, Ενεχυρία-

σης ή Πάγιας Επιβάρυνσης  επιθυμεί να προβεί σε ιδιωτι-

κή πώληση των αντικειμένων και κρίνει ότι χρειάζεται την 

έγκριση του Επίσημου Παραλήπτη για την αποδοχή ή βελ-

τίωση ή απόρριψη της προσφοράς, τότε για εξέταση της 

υπόθεσης και παραχώρηση τέτοιας έγκρισης, θα πρέπει 

να υποβάλλονται σε αυτόν τα πιο κάτω:

α)  αντίγραφο πρόσφατης εκτίμησης των αντικειμένων 

β)  αντίγραφο προσφοράς από τον ενδεχόμενο αγοραστή 

γ)  γραπτή εισήγηση για την αποδοχή της προσφοράς

δ)  πληρωμή του ποσού των €150 προς τον Επίσημο Πα-

ραλήπτη 

Στις περιπτώσεις πώλησης βάσει συμβολαίων ενεχυρίασης 

και πάγιας επιβάρυνσης ο δικαιούχος θα καταβάλλει πέραν 

του ποσού των €150 που αναφέρεται πιο πάνω και το ποσο-

στό των δικαιωμάτων επί της τιμής πώλησης (11%). Σε όλες 

τις περιπτώσεις συμβολαίων ενοικιαγοράς, ενεχυρίασης και 

Πάγιας Επιβάρυνσης, μετά την πώληση των αντικειμένων εάν 

παραμείνει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα πρέ-

πει να εμβάζεται στον Επίσημο Παραλήπτη  ως παραλήπτη / 

διαχειριστή ή εκκαθαριστή του μισθωτή. 

Περισσότερες πληροφορίες από τον Κλάδο Πτωχεύσεων και 

Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Επίσημου Παραλήπτη στο Τηλ. 

22-466510, Ιστοσελίδα http://www.mcit.gov.cy/drcor

Διαδικασίες σε περιπτώσεις πτωχεύσεων, εκκαθαρίσεων για 
συμφωνίες  ενοικιαγοράς, ενεχυριάσεις και πάγιες επιβαρύνσεις

Το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΕΣΕΚ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 7 Απρι-
λίου στο ΚΕΒΕ η  Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων 
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ), ο οποίος 
είναι συνδεδεμένος με το ΚΕΒΕ. Ο ΣΕΣΕΚ 
/ CICMC ως ο επίσημος φορέας πιστοποίη-
σης των συμβούλων επιχειρήσεων στην Κύ-
προ, είναι μέλος του «International Council 
of Management Consulting Institutes» 
(ICMCI) ο οποίος αντιπροσωπεύεται περισ-
σότερες από 55 χώρες.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
έγιναν αρχαιρεσίες στις οποίες εκλέγηκε το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
το οποίο το οποίο αμέσως μετά καταρτί-
στηκε σε Σώμα όπως πιο κάτω:
Όνομα Τίτλος
Λούης Μ. Λοΐζου Πρόεδρος
Άκης Γρηγορίου Αντιπρόεδρος
Σπύρος Ραγιάς Γραμματέας
Μιχάλης Λουκάς Ταμίας
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Μέλος
Γιώργος Ιωάννου Μέλος
Πάρης Μαυρομμάτης Μέλος
Το νέο συμβούλιο όρισε τους στόχους για 
το τρέχον έτος οι οποίοι μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση και πε-
ραιτέρω προβολή του Συνδέσμου, την ορ-
γάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς 
επίσης και επαφές με διάφορους φορείς ή/
και άτομα για συζήτηση διαφόρων θεμάτων 
που απασχολούν τον ΣΕΣΕΚ. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 τίθεται σε εφαρμο-

γή ο νέος Κοινοτικός Κανονισμός για τη σήμανση 

των τροφίμων με αριθ. (ΕΕ) 1169/2011, εξέλιξη η 

οποία σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι υπεύθυνοι επιχειρήσε-

ων τροφίμων, (βιομήχανοι τροφίμων, προμηθευ-

τές τροφίμων κλπ), θα πρέπει να συμμορφώνο-

νται με τις πρόνοιες του νέου κανονισμού και να 

παρέχουν πλήρη ενημέρωση προς τους κατανα-

λωτές. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε 

ποινικές διώξεις. 

Η έκδοση «Οδηγός για τη Σήμανση Τροφίμων» 

από τον τέως Διευθυντή των Υγειονομικών Υπη-

ρεσιών κ. Γιώργο Γιωργάλλα μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί σαν εργαλείο για την συμμόρφωση με την νομοθεσία αφού καταπιάνεται με τις νέες απαιτήσεις 

του κανονισμού παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα τα οποία υποβοηθούν τους υπεύθυνους επιχει-

ρήσεων τροφίμων να δημιουργήσουν τις ετικέτες σήμανσης των προϊόντων τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  προμηθευθούν το βιβλίο από τον ίδιο το συγγραφέα επικοινωνόντας μαζί 

μέσω του e-mail: ggeorgallas@hotmail.com ή μέσω Fax: 22263010, ή τηλεφωνικώς στο τηλ. 99-422994.

Οδηγός για τη σήμανση τροφίμων σε 
βιομήχανους εισαγωγείς τροφίμων και ποτών

Συνέχεια αό τη σελ. 3

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η 

Κυπριακή Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να διευ-

κολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών 

και των επιχειρηματικών τους κοινοτήτων με κάθε 

δυνατό τρόπο. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι είπε ότι 

η ενίσχυση των σχέσεων μας σε όλα τα επίπεδα 

και σε όλους τους τομείς θα ωφελήσουν και τους 

λαούς μας και στοχεύουμε στο να διασφαλίσουμε 

ότι αυτό το όραμα θα πραγματοποιηθεί. Προς το 

σκοπό αυτό προωθείται αναβάθμιση της λειτουρ-

γίας της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στο Άμπου 

Ντάμπι καθώς και του Κυπριακού Εμπορικού Κέ-

ντρου και του Γραφείου του ΚΟΤ στο Ντουμπάι.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι «η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για την Κυβέρνηση του και η Κύ-

προς, παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν 

από τις αποφάσεις του Eurogroup πέρσι, κάνει 

αλματώδη βήματα προόδου. Ως πλήρες μέλος 

της ΕΕ η Κύπρος απολαμβάνει όλα τα οφέλη 

που προσφέρει η Ένωση. Επιπρόσθετα η Κύπρος 

προσφέρει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, 

καθώς και σιγουριά και αξιοπιστία που προσφέ-

ρει το ρυθμιστικό σύστημα της ΕΕ.   Αναφέρθηκε 

επίσης στον εταιρικό φόρο της τάξης του 12,5%, 

το εκτενές δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας και την οικονομία που βασίζεται σε 

υπηρεσίες που διευκολύνουν την επιχειρηματικό-

τητα και αντιμετωπίζει τις ανάγκες των επιχειρή-

σεων που επιθυμούν να επεκταθούν στην Ευρώ-

πη, τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου, την 

Αφρική και την Ασία. 

Επιπλέον, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεγκτές 

και άλλοι επαγγελματίες της Κύπρου είναι από 

τους πλέον προσοντούχους στον κόσμο και 

εδραιώνουν την Κύπρο, ως ελκυστικό επενδυ-

τικό προορισμό, ακόμη πιο ανταγωνιστικό και 

αποτελεσματικό.  Αναφέρθηκε επίσης ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης στα μέτρα για μείωση της 

γραφειοκρατίας και ενθάρρυνση της επιχειρη-

ματικότητας στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης 

του τραπεζικού συστήματος, οι οποίες έχουν 

αναγνωριστεί διεθνώς και έχουν καταγραφεί σε 

αξιολογήσεις της Κυπριακής οικονομίας από με-

γάλους Οίκους Αξιολόγησης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε 

ότι «η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης δημιουργεί εξαιρετικές επενδυτικές προ-

οπτικές στον τομέα της ενέργειας και των βοη-

θητικών υπηρεσιών. Η αναδυόμενη βιομηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα δημιουρ-

γηθεί στο νησί αναμένεται να δώσει σημαντική 

ώθηση στην οικονομία μας». 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ

Στο χαιρετισμό του στο Φόρουμ ο Πρόεδρος του 

ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης αναφέρθηκε στις μα-

κρόχρονες σχέσεις φιλίας, τα κοινά συμφέροντα 

ΗΑΕ – Κύπρου και στις ευκαιρίες που προσφέρο-

νται για αξιοποίηση της Κύπρου  από τους Οίκους 

του Ντουμπάϊ ως κέντρου διασύνδεσης τους με 

την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Επισήμανε επίσης τις πολλές και μακροπρόθε-

σμες ευκαιρίες που προσφέρονται για επενδύ-

σεις στον τομέα της ενέργειας, των ακινήτων, 

της υγείας και ειδικότερα στον τουρισμό, με έργα 

όπως μαρίνες, γήπεδο γκολφ, θεματικά πάρκα 

και άλλες τουριστικές αναπτύξεις.

Ο κ. Πηλείδης ευχήθηκε το Φόρουμ να αποτελέ-

σει το πρώτο βήμα προς μια ακόμα πιο σταθερή 

και εποικοδομητική βάση συνεργασίας μεταξύ 

των επιχειρηματιών των δύο χωρών και τόνισε 

πως η παρουσία στο Φόρουμ 50 και πλέον εται-

ρειών από την Κύπρο καταδεικνύει το αυξημένο 

ενδιαφέρον για συνεργασία.  Τα Επιμελητήρια 

των δύο χωρών, πρόσθεσε, και ο Επιχειρηματικός 

Σύνδεσμος Κύπρου - Χωρών του Συμβουλίου Συ-

νεργασίας Αραβικού Κόλπου, ο οποίος λειτουργεί 

κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ, είναι στη διάθεση 

των επιχειρηματιών για έρευνες αγοράς και επα-

φές προώθησης συνεργασίας.

Εταιρείες που 
συμμετέχουν 

στην ανοικοδόμηση 
του Ιράκ

Το Υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης του 

Ιράκ  (Ministry of Construction and Housing) έχει 

αναθέσει στο Ασιατικό Εμπορικό και Βιομηχανι-

κό Επιμελητήριο του Ιράκ (Iraqi Asian Chamber 

of Commerce & Industry IACCI) την αρμοδιότητα 

επιλογής εταιρειών και ατόμων από ολόκληρο τον 

κόσμο για συμμετοχή στις συμβάσεις προμηθειών 

της Ιρακινής Κυβέρνησης.

Η ευθύνη αυτή απαιτείται όπως εκπληρώνεται 

με διαφάνεια και στα πλαίσια αυτής της απαίτη-

σης έχει επιλεγεί και η ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ στην 

οποία έχουν κοινοποιηθεί σχετικές πληροφορίες.

Στην πιο κάτω σελίδα έχουν αναρτηθεί οίκοι οι 

οποίοι έχουν επωφεληθεί από τη διαδικασία ανοι-

κοδόμησης στο Ιράκ: http://www.independent.

co.uk/news/business/analysis-and-features/top-

10-fi rms-profi ting-from-iraq-469707.html

Περισσότερες πληροφορίες:

Dr Zafi r Nadim

E-mail:contractbids@iraschofcoin.comuv.com, 

Tel. 964-780-3800101, 44-70-31993294, Fax. 

964-750-2119067, 44-7024010405

Προοπτικές συνεργασίας και επενδύσεων από τα ΗΑΕ
ανάδειξε το Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ντουμπάϊ

Για πληροφορίες:

Αιμίλιος Μιχαήλ,  Τηλ. 22-889880

Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ

Εγγραφείτε στο Ταμείο Προνοίας των μελών του ΚΕΒΕ προσφέρει  

πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους


