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Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης κατά την 

ομιλία του στην περσινή Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ

To προεδρείο του ΚΕΒΕ κατά την περσινή Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 

Αναστασιάδης προσφωνεί την περσινή Γενική 

Συνέλευση του ΚΕΒΕ

Στιγμιότυπo από τους παρευρεθέντες στην περσινή Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ
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Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΚΕΒΕ,

Η
φετινή γενική συνέλευση μας, βρίσκει την κυπριακή 

οικονομία σε μια φάση, όπου διακυβεύονται πολλά 

για το μέλλον. Μετά την ένταξη της χώρας μας σε 

Πρόγραμμα Διάσωσης (Μνημόνιο) το Μάρτιο του 2013 και μετά 

τα όσα τραγικά και οδυνηρά βιώσαμε, σήμερα βρισκόμαστε σ’ 

ένα κομβικό σημείο, όπου θα διαφανεί η παραπέρα πορεία της 

οικονομίας.

Όπως όλοι γνωρίζετε τόσο στα δημοσιονομικά, όσο και στον 

τραπεζικό τομέα έγιναν και γίνονται πάρα πολλά. Οι δύο μεγάλοι 

«ασθενείς» της οικονομίας μας έχουν τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, 

επιτήρηση και θεραπεία τόσο από τους δανειστές μας (Τρόικα) 

όσο και από την πολιτεία. Τα μέτρα που λήφθηκαν, επώδυνα 

σε μεγάλο βαθμό πλην όμως αναγκαία, άρχισαν να αποδίδουν 

καρπούς. Η δημοσιονομική εικόνα βελτιώνεται και εκτός 

απροόπτου το 2015 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των θετικών εξελίξεων ήρθαν και οι 

πρώτες αναβαθμίσεις από τους ξένους οίκους αξιολόγησης. 

Παράλληλα, είχαμε και τις ενθαρρυντικές εκτιμήσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους 

οικονομικούς φορείς, εντός και εκτός Κύπρου, που συνέβαλαν 

καθοριστικά στο να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία το μεγάλο 

βήμα για έξοδο της Κύπρου στις διεθνείς αγορές τον Ιούνιο 

του 2014.  Η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα, μετά την εκ 

βάθρων εξυγίανση και την παράλληλη ανακεφαλαιοποίηση, 

ομαλοποιείται και αναμένεται ότι οι τράπεζες μας θα περάσουν 

με επιτυχία την επικείμενη διαδικασία των «stress test» της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Παρά, όμως τα πιο πάνω, τα οποία το ΚΕΒΕ χαιρετίζει, 

συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε σοβαρά προβλήματα  και 

αδυναμίες στην πραγματική οικονομία. Δυστυχώς, η ανεργία 

συνεχίζει να διατηρείται σε ανησυχητικά επίπεδα, η αγοραστική 

δύναμη μεγάλης μερίδας του πληθυσμού είναι σαφώς 

υποβαθμισμένη, η οικονομική δραστηριότητα παραμένει 

υποτονική, οι εμπορικές συναλλαγές λόγω της σοβαρής 

έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην οικονομία γίνονται 

μετά δυσκολίας, ενώ ο υπέρμετρος δανεισμός υπονομεύει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Αναμένουμε ωστόσο να δούμε περισσότερη ευελιξία και 

κατανόηση από τις τράπεζες προς τους σωστούς και 

συνεπείς δανειολήπτες, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που ακόμα 

και σε περίοδο οξείας οικονομικής κρίσης είναι σε θέση να 

αναλαμβάνουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  Είναι 

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ

O κ. Φειδίας Πηλείδης
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ευθύνη και υποχρέωση των τραπεζών να κάνουν τώρα με την 

σειρά τους όσα τους αναλογούν, μείωση επιτοκίων, παραχώρηση 

μακροχρόνιων πιστώσεων, μείωση αλόγιστων χρεώσεων 

προκειμένου να στηρίξουν έμπρακτα την ανάκαμψη της 

οικονομίας.

Το κόστος  του ηλεκτρισμού είναι πολύ υψηλό, οι αποπληρωμές 

τιμολογίων στην αγορά διεξάγονται με άγχος και πολλές 

καθυστερήσεις, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων  καθυστερεί 

και γενικά η οικονομία συνεχίζει να είναι όμηρος της κρίσης.

Ως ΚΕΒΕ αναμένουμε να δούμε πιο δυναμικά και αποφασιστικά 

βήματα προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κράτους.  

Χρόνιες στρεβλώσεις όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητα στο δημόσιο τομέα, η απουσία ενός δίκαιου 

και σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων 

υπαλλήλων που θα διαφοροποιεί το σημερινό ισοπεδωτικό 

σύστημα προαγωγών και ανέλιξης, η εισαγωγή του συστήματος 

της εναλλαξιμότητας για κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες που 

αποδεδειγμένα χρειάζονται στελέχωση και η μείωση του 

συνολικού κόστους λειτουργίας του κράτους με αντίστοιχη 

μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες, 

είναι για μας άμεσης προτεραιότητας.

Το ΚΕΒΕ, παρά το ότι η ύπαρξη πολλών τέτοιων προβλημάτων 

ήταν αναμενόμενη, ανησυχεί ιδιαίτερα απ’ αυτές τις 

διαπιστώσεις. Προσπαθούμε καθημερινά να επιλύουμε 

προβλήματα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. 

Η πραγματική οικονομία και κατ’ επέκταση οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των μελών μας παραμένουν ακόμα αιχμάλωτοι 

της ύφεσης και της κρίσης.

Για το λόγο αυτό το ΚΕΒΕ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη. 

Μόνο με αναπτυξιακούς προσανατολισμούς μπορούμε να 

αλλάξουμε τα αρνητικά δεδομένα της πραγματικής οικονομίας 

και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων. Μόνο με επανεκκίνηση  

της μηχανής της οικονομίας, μπορούμε  να ξεπεράσουμε τις 

συμπληγάδες.

Κατά την άποψη του ΚΕΒΕ η ανάπτυξη θα έρθει με τους εξής 

τρόπους:

• Πλήρης αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

οικονομίας μας, συμπεριλαμβανομένων των θετικών εξελίξεων 

και στον ενεργειακό τομέα.

• Ενίσχυση των νέων υποσχόμενων τομέων της οικονομίας  μας, 

όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, η 

ναυτιλία, κλπ.

• Διεύρυνση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας και 

αξιοποίησης των όποιων νέων ευκαιριών εντός και εκτός 

Κύπρου.

• Πλήρης αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του κράτους 

ώστε να τερματιστούν οι σπατάλες, να εξαλειφθούν οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και να βελτιωθεί κατακόρυφα η 

ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

• Άμεση προώθηση των θεσμικών και άλλων μεταρρυθμίσεων 

για να καταστήσουμε την οικονομία μας ευέλικτη και 

ανταγωνιστική.

• Αλλαγή της νοοτροπίας μας και εγκατάλειψη της πολιτικής 

των «κεκτημένων».

• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων για τις οποίες υπάρχει το σχετικό ενδιαφέρον.

Για όλα τα πιο πάνω θέματα το ΚΕΒΕ έχει καταθέσει 

συγκεκριμένες εισηγήσεις τόσο προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας όσο και στους αρμόδιους υπουργούς.

Ο τομέας της ενέργειας αναδεικνύεται ως ο βασικός 

πυλώνας στον οποίο θα στηριχθεί η ανάκαμψη της κυπριακής 

οικονομίας.  Οι επενδύσεις που απαιτούνται να γίνουν αλλά και 

οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα προκύψουν είναι 

ασύλληπτες σε μέγεθος και σε έκταση.  Ήδη διεθνείς κολοσσοί 

εγκαθίστανται στην Κύπρο δημιουργώντας ζήτηση σε προϊόντα 

και υπηρεσίες κάθε μορφής, ενώ σταδιακά θα αρχίσουν να 

εμφανίζονται και ανάγκες στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού 

σε διαφορετικές ειδικότητες.  Αυτό που απαιτείται από δική μας 

πλευράς είναι η δημιουργία συνθηκών σταθερότητας, διαφάνεια 

και ταχύτητα στον τρόπο λήψης των αποφάσεών μας και ψηλό 

αίσθημα επαγγελματισμού. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψουμε την τακτική 

του παρελθόντος και να γίνουμε πολύ πιο αποφασιστικοί και 

αποτελεσματικοί στην υλοποίηση των όσων αποδεδειγμένα 

πρέπει να γίνουν.  Θέματα όπως οι αποκρατικοποιήσεις, η 

ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος με την 

διευκόλυνση, εντός νομίμων πλαισίων, των αναγκαίων έργων 

(μαρίνες, γκολφ, καζίνο, κλπ) δεν μπορούν να αποτελούν 

περαιτέρω αντικείμενο ατέρμονων και αντιπαραγωγικών 

συζητήσεων μεταξύ μας.  Οι ξένοι επενδυτές που διαβλέπουν ότι 

υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας απογοητεύονται 

και φεύγουν όταν αντιληφθούν το μέγεθος της γραφειοκρατίας 

που επικρατεί.

Όσον αφορά το ΓεΣΥ έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να 

επανεξετάσουμε και να συζητήσουμε με την Τρόικα την ανάγκη 

χρονικής μετάθεσης της εφαρμογής του σε χρόνο που θα μας 
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επιτρέπει το σωστό σχεδιασμό του, αλλά και η οικονομία θα 

μπορεί να αναλάβει το πρόσθετο κόστος που θα απαιτηθεί για 

την εφαρμογή του.

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ίδια 

η κυβέρνηση εκτιμούν ότι η οικονομία μας θα συρρικνωθεί φέτος 

με ένα ποσοστό πολύ κοντά στο 3%, ενώ ανάπτυξη με οριακό 

πρόσημο (+0,4% του ΑΕΠ) θα εμφανιστεί το 2015.

Εμείς, ως επιχειρηματικός κόσμος, δεν έχουμε πολλές 

επιλογές. Πέραν από το να πιέζουμε για τη λήψη των ορθών 

και εκσυγχρονιστών μέτρων, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή 

εργασία μας, την αξιοποίηση των όποιων νέων ευκαιριών, 

την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας, την αύξηση  της 

ανταγωνιστικότητας των μονάδων μας, τη συνεχή επιμόρφωση 

των στελεχών μας, την ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός 

Κύπρου και γενικά την ορθολογιστική προώθηση των εργασιών 

μας.  Το ΚΕΒΕ δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο κομμάτι που 

αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό 

και των ευκαιριών που προσφέρει.  Η δραστηριότητα αυτή θα 

συνεχιστεί και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο το 2015 με την 

συμπερίληψη και νέων αγορών. 

Με αυτές τις κινήσεις, όχι απλά θα συντηρήσουμε τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας, αλλά θα τις διατηρήσουμε 

έτοιμες για την επόμενη μέρα της κρίσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η κρίση στην πραγματική οικονομία δεν έχει ξεπεραστεί. 

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Με τα μέτρα 

που λήφθηκαν και αυτά που δρομολογούνται εκτιμούμε ότι η 

Κύπρος θα καταφέρει να εξέλθει τόσο από το Μνημόνιο, όσο και 

από την ύφεση. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα επιτευχθεί το 2015 

ή το 2016 που ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα Διάσωσης. Όμως, 

μπορούμε να πούμε ότι είμαστε προς το τέλος ενός δύσκολου 

δρόμου. Είμαστε κοντά στην έξοδο από το τούνελ της ύφεσης 

και της κρίσης.

Ο χρόνος εξόδου και τα επίπεδα ανάκαμψης που θα πετύχουμε, 

εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους. Η συμπεριφορά, η συνέπεια 

και η υπευθυνότητα μας θα κρίνουν πολλά. Αν παραμείνουμε 

σοβαροί και προσηλωμένοι στους στόχους μας θα τα 

καταφέρουμε. Αν συνεχίσουμε με τα μυαλά της προ κρίσης 

περιόδου, τότε θα συνεχίσει η οδύσσεια μας.

Στα πλαίσια αυτά, απευθύνουμε ξανά δημόσια έκκληση προς 

όλους για να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Κυβέρνηση, 

Βουλή, κόμματα, παραγωγικές τάξεις, συντεχνίες, κλπ, 

οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε τη δέουσα σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. Οι ώρες που περνά η οικονομία και ο τόπος είναι 

παραπάνω από κρίσιμες. Είναι καθοριστικές για το μέλλον το 

δικό μας και των νέων γενιών.

Από τις δικές μας σωστές ή λάθος ενέργειες θα εξαρτηθεί το 

αύριο του τόπου. Από τη δική μας συνέπεια στους στόχους μας 

θα επανέλθει η ανάκαμψη και η ανάπτυξη η οποία θα συμβάλει 

και στην πολυπόθητη μείωση της ανεργίας που ταλαιπωρεί 

χιλιάδες συνανθρώπους μας, μεταξύ αυτών και τους νέους που 

αποτελούν το μέλλον της χώρας μας.

Ως ΚΕΒΕ, επανατονίζουμε ότι στηρίζουμε κάθε ενέργεια που 

συμβάλει στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της οικονομίας. Ως 

επιχειρηματίες επαναλαμβάνουμε ότι θα πράξουμε στο ακέραιο 

το καθήκον μας. Το ίδιο αναμένουμε και από όλους τους 

άλλους…

Σας καλώ όλους να μείνετε δίπλα στο ΚΕΒΕ και στα 

Επιμελητήρια για να δώσουμε από κοινού τη μάχη. Μαζί  θα 

αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Μαζί θα φέρουμε την 

ανάπτυξη. Μαζί  θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για 

την Κύπρο και τις νέες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
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Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας: ............................................................................‘Οθωνας  Θεοδούλου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου: .........................................................................................Γιώργος Λεπτός 

Γενικός Γραμματέας: ........................................................................................... Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας: ................................................................... Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

προσφωνεί συνέδριο του ΚΕΒΕ 

για τις επιχειρηματικές σχέσεις 

Κύπρου - Ρωσίας
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Συνάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΕΒΕ 

με την Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου 

ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας

 και Τουρισμού 

κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
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 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ
Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Φειδίας Πηλείδης

Τέως Πρόεδρος: Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι ΚΕΒΕ: Κρίστης Χ”Μιτσής

 Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

 Δημήτρης Σολομωνίδης

 Ντίνος Λευκαρίτης

 Ανδρέας Μάτσης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Χριστόδουλος Μαυρουδής

 Φάνος Επιφανίου

 Βασίλης Γ. Ρολόγης

Γενικός Γραμματέας: Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Μέλη Λευκωσίας: Κώστας Γεωργαλλής     

 Στέλιος Αναστασιάδης

 Άκης  Κελεπέσιης

 Ντίνος Μιτσίδης

 Μιχάλης Μουσιούττας  

 Παναγιώτης Παπαφιλίππου

 Έλενα Τάνου 

 Ιάκωβος Φωτιάδης

 Χρίστης Χριστοφόρου

  

Μέλη Λεμεσού: Φιλόκυπρος Ανδρέου

 Γιώργος Δημητρίου

 Κικούλλα Κότσαπα

 Ανδρέας Λαός 

 Γιάννης Μισιρλής

 Ρηγίνος Τσάνος  

       

Μέλη Αμμοχώστου: Γιώργος Μιχαηλίδης

 Γιώργος Μαυρουδής

  Χριστόδουλος Νεοφύτου

  Χριστάκης Παπαβασιλείου

  Λοϊζος Σιακαλλής 

 

Μέλη Λάρνακας: Όθωνας Θεοδούλου

 Κώστας Δημητρίου

 Χρίστος Ορφανίδης

 Γιώργος Σκορδέλλης

                           Κωστάκης Τοφαρίδης

 

Μέλη Πάφου: Γιώργος Λεπτός

 Γιαννάκης Αριστοδήμου

 Ανδρέας Δημητριάδης

 Γιώργος Μάης

 Ηλίας Μυριάνθους

 

Αριστίνδην Μέλη: Χάρης Λοϊζίδης

 Θωμάς Καζάκος

 Αλεξάνδρα Γαλανού
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 Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Τοπικών Επιμελητηρίων

Πρόεδρος: Κώστας Γεωργαλλής

Τέως Πρόεδρος: Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Μιχαλάκης Μιχαηλίδης

 Κώστας Κωνσταντινίδης

 Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι: Ιάκωβος Φωτιάδης

 Ντίνος Μιτσίδης

 Μιχάλης Μουσιούττας

 Άκης Κελεπέσιης

 Χρίστης Χριστοφόρου

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: Νίκος Λακούφης

 Ανδρέας Λοϊζίδης

Επίτιμος Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Επίτιμα  Μέλη: Δημοσθένης Σεβέρης

Γραμματέας/Διευθυντής: Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη: Πάμπος Αγρότης

 Στέλιος Αναστασιάδης

 Γιάννος Αργυρού

  Δήμος Δημοσθένους

  Ευγένιος Ευγενίου

  Κώστας Ζορπάς

  Μαρίνος Καλλής

  Θεόδωρος Κρίγγος

  Ιάκωβος Κωνσταντινίδης

  Μάριος Λένας

  Νίκος Νουρής

  ‘Ελενα Τάνου

  Γιώργος Ψημολοφίτης

Aριστίνδην Μέλη: Μιχάλης  Σαρρής

 Χριστάκης Χαραλάμπους

Πρόεδρος: Φιλόκυπρος Ανδρέου

Τέως Πρόεδρος: Δημήτρης Σολομωνίδης

Πρώην  Πρόεδρος: Τώνης Αντωνίου

Επίτιμοι Πρόεδροι: Τάκης Νέμιτσας 

 Στάθης Παπαδάκης

  Μιχάλης Πολυδωρίδης

  Εύρος  Στυλιανίδης

  Γιαννάκης Χριστοδούλου

Αντιπρόεδροι:  Ρηγίνος Τσάνος  

  Ανδρέας Λαός

  Γιώργος Δημητρίου

 Κώστας Γαλαταριώτης

 Ηλίας Νεοκλέους

 Σπύρος Σπύρου

Επίτιμος Γραμματέας: Ανδρέας Τσουλόφτας 

Γραμματέας/Διευθυντής: Χρήστος Αναστασιάδης

Μέλη: Θεόδοτος Ανθούσης

 Κικούλα Κότσαπα

 Γιώργος Κυριάκου

 Μιχάλης Λοϊζίδης 

 Ήρως Μιλτιάδους  

  Χρήστος Μιχαηλίδης 

 Ξάνθος Νέμιτσας  

  Χρύσης Πετούσης

  Μιχάλης Πετράκης

  Μαίρη Πρωτοπαπά

 ‘Ακης Χαραλάμπους

  Ηλίκκος Χαραλάμπους

Αριστίνδην Μέλη: Γιώργος Γεωργίου

 Βάσος Δημητριάδης

 Νίκος Κακουλλής

 Περικλής Μάρκαρης

 Δημοσθένης Μαυρέλλης

 Γιάννης Μισιρλής  

 Μιχάλης Μίτσιγκας

 Άθως  Τηλλυρής

 Πανίκος Χ”Χαμπής

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαηλίδης

Τέως Πρόεδρος: Λοϊζος Σιακαλλής

Πρώην Πρόεδροι: Χριστόδουλος Μαυρουδής

 Φάνος Επιφανίου

 Δημήτρης Ιωάννου

 Τάκης Κυριακίδης

 Φώτης  Παπαθωμάς

 Ανδρέας Μάτσης

Αντιπρόεδροι: Χριστόδουλος Νεοφύτου

 Τώνης Τουμαζής  

 Χριστάκης Παπαβασιλείου

 Γιώργος Μαυρουδής

Επίτιμος Γραμματέας: Φώτης Ιωαννίδης

Γραμματέας/Διευθυντής: Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας

Μέλη: Ανδρέας Επιφανίου

 Κίκης Βασιλείου

 Παρασκευάς Κυριακίδης

  Σταύρος Νεοκλέους

  Ανδρέας Παπαθωμάς

  Νίκος  Σαββίδης

  Κυριάκος  Σοφοκλέους 

  Χρυσταλλένη Σώζου

  Βάσος Χ’’Θεοδοσίου

Πρόεδρος: Όθωνας Θεοδούλου

Τέως Πρόεδρος: Ντίνος Λευκαρίτης

Πρώην Πρόεδρος: Ανδρέας Λουρουτζιάτης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Κύπρος Οικονομίδης

  Ανδρέας Μούσκος

  Ιάκωβος Δημητρίου

  Κρίτων Γεωργιάδης

  Νίκος Κοσμάς

  Κίκης Κυριακίδης

Αντιπρόεδροι: Χρίστος Ορφανίδης

   ΄Ακης  Λευκαρίτης

 Κώστας Δημητρίου

 Γιώργος Σκορδέλης

 Κωστάκης Τοφαρίδης

Επίτιμος Γραμματέας: Κίκης Γεωργίου

Γραμματέας/Διευθυντής: Γιώργος Ψαράς

Μέλη: Νάκης Αντωνίου

 Ζήνωνας Αποστόλου

 Ανδρέας Γεωργιάδης

 Φουλής Δημητρίου

 Βέρα Διανέλλου

 Ιάσωνας Ιασωνίδης

 Άγγελος Μυλωνάς

 Γιώργος Παπαχριστοδούλου

 Πέτρος Πετρίδης

 Ριάκος Σεραφείμ

 Σοφοκλής Φιλιαστίδης 

 Γιώργος Χασάπης

 Τάσος Χριστοφόρου

Αριστίνδην Μέλη: Ιάκωβος Ιακώβου

Πρόεδρος: Γιώργος Λεπτός

Τέως Πρόεδρος: Κυριάκος Δρουσιώτης

Πρώην Πρόεδροι: Ανδρέας Δημητριάδης

 Θέμης Φιλιππίδης

Επίτιμοι Πρόεδροι: Θεόδωρος Αριστοδήμου

 Παναγιώτης Χαραλάμπους

Αντιπρόεδροι: Ρογήρος Αναστάσης 

  Γιαννάκης Αριστοδήμου

  Γιώργος Μάης

  Ηλίας Μυριάνθους

  Ανδρέας  Ιωάννου

Επίτιμος Γραμματέας: Νίκος Κόνικκος

Γραμματέας/Διευθυντής: Κενδέας Ζαμπυρίνης

Μέλη: Δημήτρης Ασσιώτης 

 Γιώργος Γαβριήλ

 Σάββας Γεωργιάδης

 Ανδρέας Δημητριάδης

 Ζήνων Ζήνωνος

 Κύπρος Κουρούσιης

 Νίκος Λαούρης

 Ανδρέας Μίτας

 Χαράλαμπος Παπαντωνίου

 Πέτρος Πετράκης

 Χρίστος Τζιώλης

 Χάρης Τσιολής

 Χρύσης Χρυσάνθου

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
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 Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ
Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται:

1. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ

2. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων

3. Από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαγγελματικών Συνδέσμων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)

• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) 

• Ευρωεμπόριο (Eurocommerce)

• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) 

• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)

• Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)

• Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)

• Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων – GS1 Κύπρου

• Διεθνής Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WASME)

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου (ETPO)

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΕΒΕ

KPMG LTD

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΒΕ

Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΕΒΕ

fmw fi nancial media way
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Οικονομικές εξελίξεις

H 
περίοδος που πέρασε υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη τόσο 

για τις Κυπριακές επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία 

γενικότερα σαν συνέπεια των γνωστών αποφάσεων του 

Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. Η Κύπρος διέπεται τώρα από το 

γνωστό Μνημόνιο Συναντίληψης που υπόγραψε με την Τρόϊκα και 

πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η τήρηση των προνοιών του αποτε-

λεί τη μοναδική οδό για ταχύτερη έξοδο από αυτό. Το ΚΕΒΕ συμμε-

τείχε ενεργά σε συναντήσεις με την Τρόϊκα κατά τις επισκέψεις της 

στην Κύπρο στην υπό επισκόπηση περίοδο προβάλλοντας τις θέ-

σεις του επιχειρηματικού κόσμου για όσο το δυνατό πιο ομαλή διε-

ξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και για τη γρη-

γορότερη δυνατή επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Παράλληλα το ΚΕΒΕ υπέβαλλε σε συστηματική βάση τις θέσεις και 

απόψεις του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, την 

Κεντρική Τράπεζα αλλά και τη νομοθετική εξουσία συμβάλλοντας 

με τον τρόπο αυτό στη λήψη αριθμού μέτρων προς την ορθή κατεύ-

θυνση. Μεταξύ άλλων, οι θέσεις του ΚΕΒΕ αφορούσαν την ανάγκη 

διατήρησης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, την 

ανάγκη για αναδιάρθρωση/επιμήκυνση δανείων, το σωστό χειρισμό 

της κατάστασης που προέκυψε από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

έτσι που να αποφευχθούν μαζικές εκποιήσεις και να μην οδηγηθεί 

άδικα σε αφανισμό μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με όλες τις δυ-

σμενείς επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται, την ανάγκη για αντιμετώ-

πιση του προβλήματος της μείωσης των επιτοκίων και της έλλειψης 

ρευστότητας και μη ύπαρξης επενδύσεων καθώς και την ανάγκη για 

άρση των περιορισμών στον τραπεζικό τομέα και εξομάλυνση των 

τραπεζικών εργασιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από το ΚΕΒΕ στην λήψη μέτρων για κα-

ταπολέμηση της ανεργίας, για ανακοπή της διολίσθησης της οικοδο-

μικής βιομηχανίας, για περαιτέρω ενίσχυση του υποσχόμενου τουρι-

στικού τομέα, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ιατρικού τομέα, 

αλλά και της ανάγκης για προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 

ως στοιχείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Ανάμεσα στις βασικότερες απόψεις του ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται επί-

σης εισηγήσεις αναφορικά με την ανάγκη μείωσης του κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις, την δημιουργία Εγγυοδοτι-

κού Οργανισμού ή άλλου αντίστοιχου Μηχανισμού που θα επίλυε το 

σοβαρότερο πρόβλημα της χρηματοδότησης / στήριξης των ΜΜΕ 

αξιοποιώντας κονδύλια της διεθνούς κοινότητας, της ελευθεροποί-

ησης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, της κατάργη-

σης των κλειστών επαγγελμάτων αλλά και της σοβαρότητας με την 

οποία θα έπρεπε να τυγχάνουν χειρισμού θέματα που αφορούν την 

δημοσιοποίηση στοιχείων, προσώπων και εταιρειών, σε σχέση με τις 

τραπεζικές τους δοσοληψίες ώστε να μην κλονίζεται και να τίθεται 

σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυ-

τών προς το τραπεζικό μας σύστημα.

Όπως είναι αναμενόμενο, από τις τοποθετήσεις του ΚΕΒΕ δεν θα 

μπορούσαν να απουσιάζουν οι εισηγήσεις του για τα σοβαρά θέμα-

τα της οικονομίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ανά-

γκη για αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και προσήλωση στον στό-

χο για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, χωρίς την επιβολή νέων 

φορολογιών και για ουσιαστικές κινήσεις στην κατεύθυνση των ανα-

γκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στους τομείς της οργάνωσης και λει-

τουργίας της κρατικής μηχανής. Τέλος, ανάμεσα στις θέσεις που το 

Επιμελητήριο κατέθεσε τόσο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

όσο και προς τους αρμόδιους υπουργούς στις κατ’ ιδίαν συναντή-

σεις που είχε μαζί τους ήταν και τα θέματα της σταδιακής αποκρα-

τικοποίησης αριθμού ημικρατικών οργανισμών με την ταυτόχρονη 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αναγκαίων εποπτικών μη-

χανισμών για σωστή εποπτεία της αγοράς και της ανάγκης για ταχύ-

τερη απονομή της δικαιοσύνης. 

        

Ως θετική εξέλιξη για το 2014 κρίνεται σίγουρα η πλήρης άρση των 

συναλλαγματικών περιορισμών στην εσωτερική αγορά, γεγονός που 

απλοποίησε σημαντικά την διεξαγωγή των εμπορικών και τραπεζι-

κών συναλλαγών. Εξ’ ίσου σημαντική θεωρείται και η επιτυχής έξο-

δος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές τον Ιούνιο του 2014, ενέργεια 

που αποδίδεται τόσο στην ικανότητα της χώρας να εφαρμόζει με 

επιτυχία τις βασικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημό-

νιο Συναντίληψης με την Τρόικα όσο και στην σταδιακή επανάκτη-

ση της αξιοπιστίας μας ανάμεσα στους διεθνείς πιστωτές. Επιστέγα-

σμα των πιο πάνω εξελίξεων ήταν και οι θετικές αξιολογήσεις όλων 

ανεξαίρετα των διεθνών οίκων αξιολόγησης ως προς την πορεία και 

τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας αλλά και της αναβάθμισης 

των κυπριακών τραπεζών. 

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη αυτά καθαυτά, η ύφεση το 2013 

ήταν μικρότερη απ’ ότι αναμενόταν με τη μείωση του ΑΕΠ να ανέρ-

χεται στο 5.8% ενώ για το 2014 προβλέπεται ακόμα μικρότερη μεί-

ωση που ίσως να είναι κοντά στο 3%. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης 

αναμένονται το 2015/16. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται σε χαμηλά επί-

πεδα (0.4%), ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αυξητική τάση της 

ανεργίας που έχει φθάσει το 18%.

 Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

αυτό ήταν της τάξης του 5.4% το 2013 ενώ αναμένεται να κυμανθεί 

στα ίδια περίπου επίπεδα το 2014. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ εκτοξεύθηκε στο 112% το 2013 ενώ αναμένεται περαιτέ-

ρω αύξηση του στο 122% το 2014. Τέλος το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών συνέχισε να μειώνεται λόγω της υπάρχουσας οικονο-

μικής κατάστασης φθάνοντας το -1.9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 

2013 με προοπτική περαιτέρω μείωσης το 2014.

Γενική Δράση ΚΕΒΕ
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Πληροφόρηση και δραστηριότητες σε σχέση 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τομέα και που χρονο-

λογείται από τη δεκαετία του 80 συνεχίστηκε και κατά την υπό επι-

σκόπηση περίοδο διατηρώντας το ΚΕΒΕ στην πρωτοπορία όσον 

αφορά την πληροφόρηση σε θέματα Ε.Ε. στον τόπο μας. Ιδιαίτε-

ρο ρόλο διαδραματίζει το ΚΕΒΕ στην επιχειρηματική πληροφόρηση 

μέσω του αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουρ-

γούν στο Επιμελητήριο και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχει-

ρηματικής Στήριξης Κύπρου που είναι μέλος του Δικτύου Enterprise 

Europe. Άλλες σχετικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ περι-

λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς, το Κέντρο Πωλήσεων 

των Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.α. 

Η πληροφόρηση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνεται και 

στον τομέα της διοργάνωσης εξειδικευμένων παρουσιάσεων και σε-

μιναρίων ώστε να προσφέρεται στα μέλη η δυνατότητα πολύ πιο 

λεπτομερούς και εις βάθος παρουσίασης Ευρωπαϊκών θεμάτων που 

τους αφορούν.

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει επίσης σε αριθμό επιτροπών και σωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με επιχειρηματικά και κοινω-

νικοοικονομικά θέματα όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

η Επιτροπή για τον Κοινωνικό Διάλογο, το Επιχειρηματικό Επιμελη-

τήριο της Ομάδας για την Πολιτική των Επιχειρήσεων, την Επιτροπή 

για Διά Βίου Μάθηση κ.α. όπου προωθεί ενεργά τις θέσεις του επι-

χειρηματικού κόσμου της Κύπρου. Η εκπροσώπηση αυτή συνεχί-

στηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.

Πέραν από τα πιο πάνω σώματα που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο το ΚΕΒΕ συμμετέχει και  σε αριθμό επιτροπών για θέμα-

τα Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο όπως τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προ-

γραμματισμού, την Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρηματι-

κών Προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013, τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για τα Ευ-

ρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020, την Επι-

τροπή Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας, τη Συντονιστική 

Επιτροπή για τη Μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών (SEPA), 

την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Πράξη για 

τις Μικρές Επιχειρήσεις, την Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης 

για Ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 

κ.α. Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ και η προώθηση των σχετικών 

θέσεων και απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας συνεχίστηκε 

και κατά την περίοδο που πέρασε. Ενεργή ήταν επίσης η συμμετο-

χή του ΚΕΒΕ σε διάφορες ημερίδες πληροφόρησης και διαβουλεύ-

σεις για αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος, το Πρόγραμμα Δι-

ακρατικής Συνεργασίας Balkan – Med, τα Προγράμματα Horizon 

2020, COST, LIFE, ERASMUS+, MED. ENI Mediterranean Sea 

Basin κ.α.

Παράλληλα συνεχίστηκε η προώθηση των θέσεων και απόψεων του 

επιχειρηματικού κόσμου επί σωρείας θεμάτων που εκπηγάζουν από 

το Κοινοτικό Κεκτημένο και τις ευρύτερες πολιτικές της Ε.Ε. τόσο 

σε τοπικό επίπεδο (νομοθετική και εκτελεστική εξουσία) όσο και 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είτε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ή μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών οργανισμών στους οποί-

ους το Επιμελητήριο είναι μέλος. Τέτοια θέματα περιέλαβαν την Ενι-

αία Αγορά, τις Δημόσιες Ενισχύσεις, την Πολιτική για τις ΜΜΕ, την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα Συστήματα Μαθητείας, τις Δανειο-

Συνάντηση   Διοικητικού 

Συμβουλίου ΚΕΒΕ με τον Υπουργό 

Υγείας κ. Φίλιππο Πατσαλή
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ληπτικές Πρακτικές σε σχέση με τις ΜΜΕ, την Ασφάλεια Προϊό-

ντων, την Επιχειρηματική Αποτυχία, την Τοποθέτηση Εργαζομένων, 

την Αδήλωτη Εργασία, την Πράσινη Ανάπτυξη, τις Διατραπεζικές 

Χρεώσεις, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τα Δικαιώματα των Κα-

ταναλωτών, τα Επαγγελματικά Προσόντα και Δεξιότητες, την Ίση 

Μεταχείριση, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κ.α. Εκτενής αναφορά 

για τα διάφορα θέματα επί των οποίων το ΚΕΒΕ υπέβαλε θέσεις και 

απόψεις στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που συμμετέχει γίνεται 

στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Διεθνείς Οργα-

νισμοί Συνεργασίας».

Την περίοδο που πέρασε το ΚΕΒΕ συναντήθηκε με μεγάλο αριθμό 

αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβου-

λίου τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Κύπρο. Ειδική αναφορά γί-

νεται για τις συναντήσεις με την Επίτροπο Εκπαίδευσης Πολιτισμού, 

Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου και τον 

Επίτροπο Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας κύριο Στέφαν Φού-

λε όπου συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητας τους. Τέλος ανα-

φέρεται ότι κατά την επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τη Δι-

ευκόλυνση των Διασυνοριακών Επιχειρήσεων στην ΕΕ. Το σεμινά-

ριο ήταν μέρος της ομώνυμης σειράς σεμιναρίων που διοργανώθη-

καν σε όλα τα κράτη - μέλη με στόχο την υποβοήθηση των ΜΜΕ 

να αντιληφθούν τις επιλογές που υπάρχουν για πετυχημένη διαχείρι-

ση των διασυνοριακών πιστώσεων και την ανάκτηση διασυνοριακών 

οφειλών. Το σεμινάριο ήταν άκρως επιτυχές και σ’ αυτό συμμετεί-

χαν πάνω από 40 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Προγραμματική περίοδος των διαρθρωτικών ταμείων 

και του ταμείου συνοχής της Ε.Ε. 2007 - 2013 

και νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020

Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ενεργός συμμε-

τοχή του ΚΕΒΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 

και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013, στην Επιτροπή Παρακολού-

θησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύ-

προς 2007-2013 ως επίσης και στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου και της Νορβηγίας. 

Πάγια θέση του ΚΕΒΕ την οποία εκφράζει σε όλες τις συνεδρίες 

των Επιτροπών είναι η ανάγκη για πλήρη απορρόφηση των πόρων, 

η ανάγκη για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και μεταφορές πόρων 

εκεί που χρειάζεται και βεβαίως η ανάγκη για απλοποίηση των πο-

λύπλοκων διαδικασιών και της διευκόλυνσης της αξιοποίησης των 

προγραμμάτων από τις ΜΜΕ. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί 

αφενός πλησιάζουμε στο τέλος της περιόδου αξιοποίησης των προ-

γραμμάτων και αφετέρου γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χά-

νονται πόροι αυτοί την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Κατά την επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ ζήτησε με την ευκαιρία της 

έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Αρχή της 

Εταιρικής Σχέσης όπως ως η κύρια και πλέον αντιπροσωπευτική 

οργάνωση του επιχειρηματικού κόσμου έχει ανάμιξη στην ετοιμα-

σία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ως επίσης και τον καταρτισμό 

των προγραμμάτων με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο 

απ’ ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα και για το σκοπό αυτό υπήρξε συνά-

ντηση της ηγεσίας του ΚΕΒΕ με την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ). 

Σημαντικότατη ήταν επίσης η συνεισφορά του ΚΕΒΕ σε σχέση με το 

Προσχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης που αφορά τα Ευρω-

παϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την Προγραμματική 

Περίοδο 2014 - 2020 και το οποίο ετοιμάστηκε από τη ΓΔΕΠΣΑ και 

υποβλήθηκε στους κοινωνικούς εταίρους για σχόλια και απόψεις. Το 

ΚΕΒΕ τόνισε πως πρωταρχικής σημασίας είναι οι προτεραιότητες 

που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 

την ενίσχυση της παραγωγής και προσφοράς προϊόντων και υπη-

ρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την βελτίωση της πρόσβα-

σης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ενίσχυση 

της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας, τον εκσυγ-

χρονισμό και βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, 

την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό, τις ΑΠΕ και την ενερ-

γειακή απόδοση. Τόνισε επίσης πως επιβάλλεται όπως οι περιορι-

σμένοι πόροι κατανεμηθούν σωστά και αξιοποιηθούν στο μεγαλύ-

τερο δυνατό βαθμό για να βοηθήσουν πραγματικά την προσπάθεια 

ανάκαμψης και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τις μειωμένες κα-

τανομές σε σχέση με την Έρευνα και Καινοτομία και τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφού οι παρεμβάσεις στους τομείς 

αυτούς έχουν θετικότατα αποτελέσματα για την οικονομία. Τέλος 

το ΚΕΒΕ εξέφρασε την απογοήτευση του γιατί το Προσχέδιο «Συμ-

φωνίας Εταιρικής Σχέσης» δεν περιλάμβανε καμιά αναφορά σε πα-

ρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότη-

τας των ενδιαφερόμενων φορέων (όπως οργανώσεις επιχειρήσεων) 

αλλά μόνο αναφορές σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με το Δημό-

σιο Τομέα παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε τη συ-

μπερίληψη τέτοιων παρεμβάσεων στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης 

των κρατών – μελών.

Το ΚΕΒΕ υπέβαλε επίσης τις θέσεις και απόψεις του επί των Προ-

σχεδίων Κειμένων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστι-

κότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πό-

ροι και Κοινωνική Συνοχή» για την Περίοδο 2014-2020, τα οποία 

ετοιμάστηκαν από την ΓΔΕΠΣΑ διαπιστώνοντας ότι αρκετές από τις 

Γενική Δράση ΚΕΒΕ
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εισηγήσεις που υπέβαλε σε σχέση με την ετοιμασία του Προσχεδίου 

«Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης» για την περίοδο 2014-2020 έγιναν 

αποδεκτές αλλά πολλές άλλες δεν ενσωματώθηκαν στα Προσχέ-

δια των κειμένων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνι-

στικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι 

Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Τόνισε δε ιδιαίτερα την ανάγκη ενσω-

μάτωσης των εισηγήσεων που αφορούσαν την ενίσχυση της εξω-

στρέφειας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, την 

απουσία σαφούς αναφοράς στην προώθηση της εφαρμοσμένης 

έρευνας, την απουσία ικανοποιητικού αριθμού μέτρων για τη μεταρ-

ρύθμιση και εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερα έντονο 

υπήρξε το ΚΕΒΕ στο θέμα της ανάγκης βελτίωσης της αποδοτικό-

τητας του δημόσιου τομέα, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της 

αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης Πανε-

πιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο με την ενεργότερη και ου-

σιαστική εμπλοκή των επιχειρηματικών οργανώσεων. Τόνισε επίσης 

για μια ακόμα φορά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που 

αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ, την έρευνα και καινοτο-

μία, τις ΤΠΕ και τις ΑΠΕ πρέπει να διατεθεί στον ιδιωτικό τομέα και 

ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις για να βοηθηθεί έμπρακτα η ανάπτυξη 

της οικονομίας στους δύσκολους καιρούς που περνούμε. 

Τέλος το ΚΕΒΕ εξέφρασε την απογοήτευση και τη διαμαρτυρία του 

για το γεγονός ότι πολλά από τα σχέδια και έργα που είχε υποβά-

λει δεν περιλαμβανόταν στις προτεραιότητες ή τις ενδεικτικές δρά-

σεις των προτεινόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρά το 

γεγονός ότι αυτά ανταποκρίνονταν πλήρως στις προτεραιότητες και 

τους θεματικούς στόχους για την περίοδο 2014-2020. Τα έργα αυτά 

αφορούσαν τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και 

καινοτομίας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ασφάλειας 

και υγείας στους χώρους εργασίας. Ενεργή ήταν επίσης η συμμε-

τοχή του ΚΕΒΕ (μέσω της υποβολής συγκεκριμένων θέσεων, από-

ψεων, εισηγήσεων και προτάσεων) στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και στην Επιτροπή 

Προγραμματισμού του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 καθώς και σε τεχνικά εργαστήρια και 

διαβουλεύσεις σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνο-

ριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 και το Πρόγραμ-

μα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan – Med 2014-2020. 

Απλοποίηση / βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου

Δυστυχώς λόγω και των γνωστών οικονομικών εξελίξεων και της συ-

νακόλουθης αλλαγής στις προτεραιότητες του κράτους η απλοποί-

ηση/βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τέθηκε σε δεύτερη μοίρα 

κατά την περίοδο που πέρασε. Παρά τις πιέσεις του ΚΕΒΕ, η Ειδική 

Καθοδηγητική Επιτροπή για τη βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 

που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στην 

οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο δεν κατέστη δυνατό να συνεδριά-

σει με αποτέλεσμα οι σχετικές προσπάθειες να μην έχουν συνέχεια.

Παρ’ όλα αυτά το ΚΕΒΕ συνέχισε να πιέζει προς όλες τις κατευθύν-

σεις για την ανάγκη επανεκκίνησης των διαδικασιών για την απλο-

ποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου αφού τα οφέλη τόσο για τις επι-

χειρήσεις, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την 

οικονομία είναι τεράστια. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα 

που καταβάλλονται προσπάθειες επανεκκίνησης της οικονομίας και 

που η ανάγκη για προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι μεγαλύτε-

ρη από ποτέ. Παράλληλα συμμετείχε σε διαβουλεύσεις της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής σε σχέση με το πρόγραμμα μείωσης του διοικητι-

κού φόρτου τόσο στο επίπεδο των Βρυξελλών όσο και στα κράτη 

Συνέδριο του ΚΕΒΕ με 

τον Κυπρο-Ρωσικό 

Επιχειρηματικό Σύνδεσμο
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– μέλη. Αναφέρεται επίσης ότι μέσα στα πλαίσια των συνεχών προ-

σπαθειών του για απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και παρο-

χή συναφούς πληροφόρησης στις επιχειρήσεις, το ΚΕΒΕ απέστειλε 

στα μέλη του πλήρη κατάλογο των εφαρμογών ηλεκτρονικής δια-

κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που λειτουργούν στο Δι-

αδίκτυο και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αριθμό υπηρεσι-

ών του δημοσίου τομέα καθώς και πλήρη κατάλογο των μέτρων που 

έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαι-

σίου/μείωση του διοικητικού φόρτου στον τόπο μας. Με την υλο-

ποίηση αριθμού εισηγήσεων σχετικής μελέτης που ετοιμάστηκε από 

το συμβουλευτικό οίκο KPMG στα πλαίσια της δέσμευσης που ανέ-

λαβε η Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20% μέχρι το τέλος του 2012, 

επιτεύχθηκε μείωση γύρω στο 19%. 

Διαπίστωση του Επιμελητηρίου είναι ότι παρόλο που έχει σημειω-

θεί πρόοδος υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα και 

δυστυχώς οι ρυθμοί με τους οποίους προχωρούμε δεν είναι καθό-

λου ικανοποιητικοί παρά την επιπρόσθετη σημασία που θα έπρεπε 

να αποδίδεται στο θέμα αυτό λόγω της δύσκολης οικονομικής κατά-

στασης που αντιμετωπίζουμε. Γι’ αυτό θα συνεχίσει την πίεση/ενέρ-

γειες του προς όλες τις κατευθύνσεις αφού η απλοποίηση/βελτίωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηρι-

ότητα αλλά και τις ξένες επενδύσεις.

Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση κατά την περίοδο που πέρασε 

αποτέλεσε η πρωτοβουλία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για 

αναπτυξιακή μεταρρύθμιση η οποία εγκαινιάστηκε με τη διοργάνωση 

μεγάλου συνεδρίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό Επιτρόπου Δη-

μόσιας Μεταρρύθμισης. 

Ελευθεροποιήσεις / μετοχοποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις

                                                                                                 

Διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ είναι πως οι ελευθεροποιήσεις / ιδιωτι-

κοποιήσεις μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρουν τόσο για τις επιχειρή-

σεις όσο και το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία γενικότερα. Το 

δε κράτος θα μπορέσει να επικεντρωθεί στον επιτελικό, εποπτικό 

και κοινωνικό του ρόλο που θα δύναται να ασκεί καλύτερα λόγω της 

απεμπλοκής του από επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Το ΚΕΒΕ πιστεύει επίσης πως η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδι-

ωτικό τομέα κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση / λειτουργία μεγάλων 

έργων υποδομής μέσω των μεθόδων ΒΟΤ και ΡΡΡ είναι περισσότε-

ρο από αναγκαία και απαραίτητη αφού θα προσδώσει την αναγκαία 

ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση των έργων αυ-

τών ενώ θα αποδεσμεύσει τεράστια κονδύλια από τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς, κάτι που κρίνεται ως περισσότερο από αναγκαίο 

στους πραγματικά δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διερχόμα-

στε και θα επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από τον 

ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα. 

Οι πιο πάνω θέσεις και απόψεις αποτελούν βέβαια πάγιες θέσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό και έχουν συμπεριληφθεί στο 

Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της 

Τρόικας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην κατεύθυνση αυτή 

το ΚΕΒΕ χαιρέτισε ένθερμα τη ψήφιση του νόμου για τις αποκρα-

τικοποιήσεις ως επίσης και το διορισμό Εφόρου Αποκρατικοποιή-

σεων για να φέρει εις πέρας το έργο της αποκρατικοποίησης σε 

σχέση με σημαντικό αριθμό οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα στους οποίους περιλαμβάνονται η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η 

Αρχή Ηλεκτρισμού και η Αρχή Λιμένων. Οι αποκρατικοποιήσεις θα 

συμβάλουν τα μέγιστα στην αύξηση των εσόδων του κράτους, τη 

μείωση του δημόσιου χρέους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τας, την προσέλκυση επενδύσεων και κατ’ επέκταση την καλύτε-

ρη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Απονομή δικαιοσύνης

Διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η μη έγκαιρη απονομή της δι-

καιοσύνης ισοδυναμεί στην ουσία με μη σωστή απονομή δικαιοσύ-

νης. Γι’ αυτό και συνέχισε κατά την επισκόπηση περίοδο να πιέζει 

προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα την εκτελεστική και νο-

μοθετική εξουσία για τη λήψη μέτρων που θα έχουν σαν αποτέλε-

σμα την επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης με όλα τα ευεργετικά 

αποτελέσματα που αυτό θα έχει τόσο για τις επιχειρήσεις αλλά και 

την οικονομία γενικότερα.

Το θέμα της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης αποκτά ιδιαίτερη ση-

μασία και γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης όπως η παρούσα όπου τα προβλήματα ρευστότητας οξύ-

νονται κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές και πολ-

λές φορές ακόμα και της καθόλου είσπραξης οφειλών. Οι σχετι-

κές ενέργειες του ΚΕΒΕ περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τη συζήτηση 

του θέματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαι-

οσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου. 

Το ΚΕΒΕ εισηγείται πως για αποσυμφόρηση του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου και πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης θα πρέπει να δη-

μιουργηθούν εξειδικευμένα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια με 

ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σε θέματα προσφυ-

γών για προσλήψεις και κυρίως για προαγωγές στον ευρύτερο δημό-

σιο τομέα. Ανάλογα, για αποσυμφόρηση και πιο γρήγορη απονομή 

της δικαιοσύνης στα Επαρχιακά Δικαστήρια εισηγείται τη δημιουρ-

γία εξειδικευμένων Εμπορικών Δικαστηρίων. Προτείνεται επίσης να 
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εξετασθεί η δημιουργία Ειρηνοδικείων κατά το Αγγλικό πρότυπο.          

Σε κάποιο βαθμό αυτό γίνεται με τα εργατικά δικαστήρια. Αυτά τα 

μέτρα θα αποσυμφορήσουν τις εργασίες των δικαστηρίων σε μεγά-

λο βαθμό. Γίνεται τέλος εισήγηση να αρχίσουν να λειτουργούν οι θε-

σμοί της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης ενώ απαραίτητη φαί-

νεται να είναι η ανάγκη για πρόσληψη νέων δικαστών καθώς και της 

τεχνολογικής αναβάθμισης των δικαστηρίων.

Yπηρεσία διαμεσολάβησης

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τη σύσταση από το ΚΕΒΕ 

κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ειδικής Υπηρεσίας Διαμεσολά-

βησης η οποία θα διενεργεί διαμεσολαβήσεις σε σχέση με εμπο-

ρικές διαφορές με τρόπο δίκαιο, αμερόληπτο, γρήγορο, αποτε-

λεσματικό, εχέμυθο και οικονομικό, διατηρώντας ταυτόχρονα την 

εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας και προσφέροντας εξυ-

πηρέτηση ψηλών προδιαγραφών στα μέρη. Αναφέρεται ότι η 

εμπλοκή του ΚΕΒΕ στη διαμεσολάβηση έχει θεσμοθετηθεί με τη 

ψήφιση του Νόμου για Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορι-

κές Υποθέσεις στα τέλη του 2012. Ο Νόμος αφορά τόσο τοπι-

κές όσο και διασυνοριακές διαφορές και αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο 

στο ΚΕΒΕ αφού για εγγραφή στο επίσημο Μητρώο Διαμεσολα-

βητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια από τις προ-

ϋποθέσεις προνοεί και εγγραφή στο ΚΕΒΕ. Επιπλέον το ΚΕΒΕ 

έχει ως εκ του νόμου την ευθύνη για τη διοργάνωση σχετικών 

40ωρων προγραμμάτων κατάρτισης διαμεσολαβητών.  Μέχρι 

τώρα έχουν διοργανωθεί επτά συνολικά προγράμματα μέσω των 

οποίων έχουν καταρτισθεί 120 περίπου άτομα. Αναφέρεται επί-

σης ότι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ 

παρέστηκαν σε συνεδρία κλιμακίου της Τρόϊκας η οποία ασχολή-

θηκε με το νομοσχέδιο για τον Χρηματοικονομικό Επίτροπο και 

συγκεκριμένα τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώ-

δικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, όπου 

και εξέφρασαν τις θέσεις και απόψεις τους και δήλωσαν την ετοι-

μότητα της σχετικής Υπηρεσίας του ΚΕΒΕ να συνδράμει την όλη 

προσπάθεια.  Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περί-

οδο να προωθεί ενεργά την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του στις 

επιχειρήσεις ενώ σε σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιο-

σύνης και Δημόσιας Τάξης εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω βελτί-

ωσης του θεσμικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση και ενεργότε-

ρης προώθησης του θεσμού στην Κυπριακή κοινωνία. Το ΚΕΒΕ 

αναμένει πως η συμβολή της διαμεσολάβησης και ειδικότερα της 

σχετικής του Υπηρεσίας στην επίσπευση απονομής της δικαιοσύ-

νης θα είναι μεγάλη.

Ακάλυπτες / μεταχρονολογημένες επιταγές

Το φαινόμενο της έκδοσης ακάλυπτων ή/και μεταχρονολογημένων 

επιταγών αποτελεί αναμφίβολα μάστιγα για τις επιχειρήσεις επηρε-

άζοντας σοβαρά τη ρευστότητα τους αλλά και πολλές φορές ακό-

μα και την ίδια την επιβίωση τους. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι πως 

η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει και στην κατεύθυνση αυτή 

υποστηρίζει σθεναρά όλες τις ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν 

στον περιορισμό του φαινομένου. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το ΚΕΒΕ στην ανάγκη επαναφοράς σε λει-

τουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) που τηρείται 

στην Κεντρική Τράπεζα και στο οποίο καταχωρούνται τα πρόσω-

πα που εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές, η λειτουργία του οποίου είχε 

ανασταλεί προσωρινά (15/03/13-31/08/13) ως αποτέλεσμα των 

επιπτώσεων από την απόφαση για επιβολή περιορισμών στις συναλ-

λαγές στην εσωτερική αγορά. 

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή 

του ΚΕΒΕ στη Γενική Συνέλευση 

των Ευρωεπιμελητηρίων 

στις Βρυξέλλες
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Αναφέρεται ότι για επιταγές που είχαν εκδοθεί πριν την 1η Αυγού-

στου 2013 ίσχυσαν διαφοροποιημένα κριτήρια σε σχέση με την κα-

ταχώρηση στο ΚΑΠ (λόγω της έκτακτης οικονομικής κατάστασης) 

ενώ γι’ αυτές που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου ισχύουν τα σύ-

νηθη κριτήρια.

Όσον αφορά τον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΚΑΠ, αυτός ανήλθε στις 3080 το 2013 (όπου βέβαια η 

λειτουργία του ΚΑΠ είχε ανασταλεί για 5 μήνες) από 4753 το 2012 

και σε 1301 τους πρώτους έξι μήνες του 2014. Η καθοδική τάση 

που παρατηρείται οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της οικονομικής 

κρίσης και στενότητας χρήματος αλλά και των περιοριστικών μέ-

τρων που επιβλήθηκαν η αποδοχή των επιταγών ως μέσου πληρω-

μής έχει περιοριστεί. 

Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΕΒΕ πως ο ουσιαστικός περιορι-

σμός του προβλήματος θα επέλθει μόνο με τον περιορισμό της χρή-

σης των επιταγών ως μέσου πληρωμής και με τη χρήση άλλων τρό-

πων πληρωμών όπως τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις 

κ.α. οι οποίοι θα πρέπει να προωθηθούν πολύ πιο έντονα από τις 

αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα και με την ευκαιρία της μετάβασης στον 

Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ την 1η Αυγούστου 2014. Στην κα-

τεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η συμπερίληψη των στοιχείων πληρω-

μής (αριθμός λογαριασμού, IBAN και BIC) στα τιμολόγια σύμφωνα 

και με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για να μπορεί να γίνεται 

η εξόφληση με έμβασμα. Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συνέχισε 

κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να παρέχει στον επιχειρηματι-

κό κόσμο πρόσβαση στο ΚΑΠ μέσω της κοινής θυγατρικής εταιρεί-

ας που δημιούργησε με την Infocredit Group, την First Cyprus Credit 

Bureau (FCCB). 

Σχέσεις με τo Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριo

Η στενή συνεργασία μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου και οι τακτικές επαφές και συναντήσεις 

των αξιωματούχων των δύο Επιμελητηρίων συνεχίστηκαν και κατά 

την περίοδο που πέρασε με πρωταρχικό στόχο την επιχειρηματι-

κή συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων και την υποβοήθηση των 

προσπαθειών για δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπρι-

ακού. Κύριο μέρος της συνεργασίας αποτελεί επίσης η προώθη-

ση του Κανονισμού που διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης 

Γραμμής και η επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά και-

ρούς. Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης κατά την επισκόπηση περίοδο την 

παροχή σχετικής πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 

την έκδοση συνοδευτικών εγγράφων για τα Ελληνοκυπριακά προϊό-

ντα που διακινούνται διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και την τήρη-

ση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Παράλληλα συνεχίστηκαν 

οι επαφές με εκπροσώπους της Γ.Δ. για τη Διεύρυνση της Ε.Ε. που 

ασχολείται με τα θέματα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας και του 

Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) που στη-

ρίζει προγράμματα δικοινοτικής συνεργασίας. Ένα τέτοιο πρόγραμ-

μα που τιτλοφορείται «Οικονομική Αλληλεξάρτηση ΙΙ» και εφαρμό-

στηκε από κοινού από τα δύο Επιμελητήρια ολοκληρώθηκε κατά 
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Συνάντηση των Προέδρων του 

ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου με τον 

Πρόεδρο των Ευρωεπιμελητηρίων
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την υπό επισκόπηση περίοδο με καταληκτική δράση την ετοιμασία 

και προβολή της μικρού μήκους ταινίας με τίτλο «Τι θα γίνει αν…» η 

οποία αποσκοπούσε στην γνωστοποίηση των οικονομικών οφελών 

που θα προκύψουν για ολόκληρη την Κύπρο από μια δίκαιη και βιώ-

σιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, ως επίσης και την ανάληψη 

σχετικής διαφωτιστικής εκστρατείας.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η δημιουργία της Επιχειρηματικής 

Ομάδας της Μάλτας η οποία προέκυψε μετά από συνάντηση δέκα 

Ελληνοκυπρίων και δέκα Τουρκοκυπρίων επιφανών επιχειρηματιών 

στη Μάλτα με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων και την εφαρμο-

γή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα φέρουν τον επιχειρη-

ματικό κόσμο των δύο κοινοτήτων αλλά και τις ίδιες τις κοινότητες 

πιο κοντά και θα συμβάλουν στις προσπάθειες για επίλυση του Κυ-

πριακού. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εκδόθηκαν επίσης δύο 

Κοινές Δηλώσεις των δύο Επιμελητηρίων πριν την έναρξη των συ-

νομιλιών για επίλυση του Κυπριακού και λίγο μετά τη συμφωνία των 

δύο ηγετών να επαναρχίσουν τις συνομιλίες. Οι κοινές αυτές Δηλώ-

σεις εξεδόθησαν με την ευκαιρία της συνάντησης των ηγεσιών των 

δύο Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες στην παρουσία των Ευρωεπιμε-

λητηρίων με τις οποίες τα Επιμελητήρια εξέφρασαν την πεποίθηση 

τους ότι μια συνολική λύση του Κυπριακού θα επιφέρει σημαντικά 

οφέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας ως επίσης και τη δέ-

σμευση τους να συμβάλουν στη διαδικασία και την ετοιμότητα τους 

να στηρίξουν τις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν και η για πρώτη φορά κοινή συ-

νάντηση του ΚΕΒΕ του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρί-

ου, της Ένωσης Επιμελητηρίων Τουρκίας και της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Κύπρο. Στη συνάντηση αυτή τα Επι-

μελητήρια διακήρυξαν την υποστήριξη τους στις συνομιλίες για τη δι-

ευθέτηση του Κυπριακού ως επίσης και την αποφασιστικότητα τους 

να υποβοηθήσουν τη διαδικασία με όποιο τρόπο μπορούν αλλά και 

την απόφαση τους να δημιουργήσουν το Οικονομικό Φόρουμ της 

Λευκωσίας για να έχουν συχνές συναντήσεις με σκοπό τη συζήτηση 

τρόπων επίτευξης των πιο πάνω στόχων. 

Αναφέρεται επίσης η συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων και η συμ-

βολή του ΚΕΒΕ στην προμήθεια των Τουρκοκυπρίων με τα αναγκαία 

καθαριστικά υλικά για αντιμετώπιση του προβλήματος της πετρε-

λαιοκηλίδας που σχηματίστηκε στις ακτές της Καρπασίας μετά από 

σχετική διαρροή, η συνάντηση των Προέδρων των δύο Επιμελητη-

ρίων με τον Επίτροπο για τη Διεύρυνση της ΕΕ στις Βρυξέλλες και η 

συμμετοχή εκπροσώπων των δύο Επιμελητηρίων σε συνεδρίες της 

Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Οικονομικών για υποβοήθηση των 

εργασιών της.

Σημειώνεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο άρχισε η 

εφαρμογή του έργου «Leading by Example», το οποίο συγχρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. EuropeAid που είναι 

υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική και εξωτερική βοήθεια της 

ΕΕ. και υλοποιείται από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο 

και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η εναρ-

κτήρια τελετή έγινε στη Λευκωσία στην παρουσία της Επικεφαλής 

της Ομάδας Εργασίας για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα στη Γενι-

κή Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση. 

Μετάπτωση στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Ο SEPA είναι ένας χώρος, στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρείες 

και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες είναι σε θέση να διενεργούν και 

να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους 

ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ανε-

ξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Το Μάρτιο του 2012, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός ΕΕ260/2012 ο 

οποίος καθορίζει τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για τις 

μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις όπως υποχρεωτική 

χρήση των αριθμών λογαριασμών ΙΒΑΝ. Σε αυτό τον Κανονισμό, 

ορίστηκε ο Φεβρουάριος του 2014 ως η τελική ημερομηνία για τη 

μετάπτωση στο SEPA με ευχέρεια μόνο για ορισμένες εξαιρέσεις 

σε εθνικό επίπεδο μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 (π.χ. μεταβατι-

κές περιόδους για κατάργηση BIC για το χρήστη, χρήση αρχείων σε 

μορφή XML και υπηρεσίες μετατροπής κωδικών ΙΒΑΝ). Τον Ιανου-

άριο του 2014 όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εξάμηνη παρά-

ταση στην υποχρεωτική χρήση των τεχνικών απαιτήσεων του SEPA 

για Εμβάσματα και Άμεσες Χρεώσεις, με την καταληκτική ημερομη-

νία για αποκλειστική χρήση του SEPA να μεταφερθεί στην 1η Αυ-

γούστου, 2014. Το ΚΕΒΕ τήρησε τα μέλη του ενήμερα για όλες τις 

πιο πάνω εξελίξεις σε σχέση με την μετάπτωση στον ενιαίο χώρο 

πληρωμών σε ευρώ, κάτι που θα διευκολύνει τις διασυνοριακές συ-

ναλλαγές και θα συμβάλει στην μείωση της χρήσης των επιταγών 

ως μέσου πληρωμής.

Αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΚΕΒΕ στον τομέα 

της εμπορικής και πιστωτικής πληροφόρησης

Στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών του για αναβάθμιση των 

υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, το ΚΕΒΕ έχει κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες που προ-

σφέρει στον τομέα της Εμπορικής και Πιστωτικής Πληροφόρησης. 

Μέσω των υπηρεσιών αυτών το ΚΕΒΕ δίνει απαντήσεις σε κρίσι-

μα ερωτήματα όπως τον πιστωτικό κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν 

επιχειρήσεις σε περίπτωση που συνεργαστούν με έναν νέο πελά-

τη, ή συνεχίσουν να παρέχουν πίστωση στους υφιστάμενους πελά-

τες τους, την αύξηση της πιθανότητας είσπραξης οφειλόμενων πο-

σών από πελάτες εξωδικαστικά, την ασφάλιση των πιστώσεων που 

παρέχουν στους πελάτες τους και τη λήψη πληροφόρησης από το 

Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας για εκδότες 

ακάλυπτων επιταγών.

Μέσω της αναβάθμισης της συνεργασίας του με την εταιρεία 

Infocredit Group, το ΚΕΒΕ είναι τώρα σε θέση να παρέχει στα μέλη 

του πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα υπηρεσιών με προνομιακές τιμές 

και απόλυτο γνώμονα την εξυπηρέτηση διαπιστωμένων αναγκών 

τους. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
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• Εμπιστευτικές Εμπορικές εκθέσεις Αξιολόγησης Πιστωτικού 

Κινδύνου / Credit Reports 

• Υπηρεσίες είσπραξης οφειλών/ Debt Collection Services

• Υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων/ Credit Insurance Services 

• Υπηρεσία πρόσβασης στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 

(ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας 

Το ΚΕΒΕ θεωρεί πως η χρήση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να 

αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις προστατεύοντας 

τις από απάτες, πιστωτικούς και άλλους κινδύνους.

Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Η σημασία που αποδίδει το ΚΕΒΕ στη γυναικεία επιχειρηματικότη-

τα είναι διαχρονικά μεγάλη αφού πάγια πεποίθηση του είναι πως 

αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουρ-

γία νέων θέσεων εργασίας. Το ΚΕΒΕ προωθεί την γυναικεία επι-

χειρηματικότητα με διάφορους τρόπους (όπως εξάλλου πράττει 

και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση) πάντοτε σε στενή συνεργασία με 

την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματι-

ών (ΚΟΓΕΕ) που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του.

Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει το ΚΕΒΕ στα θέ-

ματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και της συμμετο-

χής των γυναικών επιχειρηματιών στα όργανα λήψης αποφάσε-

ων των Επιμελητηρίων αποτελεί το γεγονός ότι αξιωματούχοι της 

ΚΟΓΕΕ συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια του ΚΕΒΕ και των 

Τοπικών Επιμελητηρίων με την Πρόεδρο της ΚΟΓΕΕ να είναι ex 

offi  cio μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ΚΟΓΕΕ διοργάνωσε στο 

ΚΕΒΕ ημερίδα με θέμα τις Νέες Τεχνολογίες και τις Προοπτικές 

για τους Τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Εργοδό-

τησης σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής στην Κύπρο και με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Εκπαί-

δευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κας Αντρούλλας 

Βασιλείου η οποία ήταν και η κύρια εισηγητής. Το ΚΕΒΕ συνεργά-

στηκε στην πραγματοποίηση της ημερίδας κοινοποιώντας την στα 

μέλη του και εξασφαλίζοντας αθρόα συμμετοχή. Επίσης το ΚΕΒΕ 

συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτού-

το Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ με τίτλο:

«Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών: Προώθηση 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας» και προέβηκε σε παρουσίαση των σχε-

τικών θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου τόσο στην Κύπρο όσο 

και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου εκπρόσωποι της ΚΟΓΕΕ 

συμμετείχαν σε σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε θέματα γυ-

ναικείας επιχειρηματικότητας ως επίσης και σε διαβούλευση του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 

τα σχέδια της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας της 

νέας περιόδου.

Προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων 

μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για τη διαμόρ-

φωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει με συ-

γκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές σε ότι αφορά τις επενδύσεις 

Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτερικό καθώς επίσης και επενδύ-

σεις ξένων στην Κύπρο, συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που λει-

τουργεί στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συ-

ντονισμού και Ανάπτυξης. Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

για την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους Κύπριους 

επιχειρηματίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους και σε άλ-

λες χώρες καθώς επίσης και την προσέλκυση ξένων επενδυτών 

στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια Επιτροπή εποικοδομη-

τικές εισηγήσεις που στόχο έχουν να ενδυναμώσουν την οικονομι-

κή και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και άλλων 

χωρών για αμοιβαίο όφελος. 

Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ εστιάζεται στη δημιουργία ευνοϊκών συνθη-

κών για επενδύσεις από επενδυτές του ενός συμβαλλόμενου μέ-

ρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Ιδιαίτερα 

μετά τις εξελίξεις σε ότι αφορά το κούρεμα των καταθέσεων, το 

ΚΕΒΕ ζήτησε με υπόμνημα, του τόσο προς τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας, όσο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να επισπευ-

θούν οι διαδικασίες υπογραφής τέτοιων συμφωνιών με τη Ρωσία 

και την Ουκρανία προκειμένου να αρθούν οι οποιεσδήποτε τυχόν 

ατεκμηρίωτες ανησυχίες επενδυτών από τις χώρες αυτές σε σχέ-

ση με επενδύσεις τους στην Κύπρο.

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει για την οικονομία 

ο τομέας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων ζήτησε όπως το νέο 

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-20 έχει 

αυξημένο προϋπολογισμό. Ο τομέας της μεταποίησης των γεωρ-

γικών προϊόντων παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, 

απασχόλησης και εξαγωγών για αυτό και το ΚΕΒΕ επιπρόσθετα 

από τον αναβαθμισμένο προϋπολογισμό ζήτησε και την εξαγγελία 

Γενική Δράση ΚΕΒΕ
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του προγράμματος πριν από το τέλος του 2014 για άμεση στήριξη 

των βιομηχανιών του τομέα.

Ταμείο επιχειρηματικότητας Κύπρου 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της παρατεταμένης ύφεσης 

που παρατηρείται στην Κύπρο είναι η έλλειψη ρευστότητας στην 

αγορά, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά όλες τις επιχειρήσεις. 

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδοτικών 

πόρων για τις επιχειρήσεις, πέραν από τις συναντήσεις που είχε με 

τους κυπριακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, είχε συναντή-

σεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυ-

γκρότησης και Ανάπτυξης και την Τρόϊκα στις οποίες έθεσε πολύ 

επιτακτικά και με συγκεκριμένες εισηγήσεις την ανάγκη αντιμετώπι-

σης του σοβαρού αυτού προβλήματος. 

Με τη στήριξη του ΚΕΒΕ το κράτος έχει προχωρήσει σε σύσταση 

του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου το οποίο θα χρηματοδο-

τηθεί με δάνειο 100 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων με την προϋπόθεση ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη βελ-

τίωση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση καθώς και για 

βελτίωση της ρευστότητας τους. Ισόποσος προϋπολογισμός θα 

πρέπει να διατεθεί και από τις Κυπριακές Τράπεζες που θα συμμε-

τάσχουν στο ταμείο. 

Το ΚΕΒΕ τόσο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση όσο και με επιστολή του 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων εισηγήθηκε όπως το εργαλείο χρηματοδότη-

σης που θα δημιουργηθεί θα πρέπει απαραίτητα να έχει το χαμη-

λότερο δυνατό επιτόκιο και περίοδο αποπληρωμής όχι μικρότε-

ρη των 10 ετών. 

 Διαχειριστής του Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσε-

ων το οποίο αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αξιο-

λόγησης και επιλογής των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργα-

νισμών μέσω των οποίων θα παραχωρούνται τα δάνεια.

Κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων σε έρευνα και καινοτομία

Το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει πρόταση προς το κράτος για δημιουργία 

Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων σε Έρευνα και Καινοτομία 

τα οποία θα εδρεύουν στα τοπικά επιμελητήρια. Με την υιοθέτη-

ση της πρότασης του ΚΕΒΕ θα επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμέ-

νη προσέγγιση στα θέματα Ε&Κ η οποία θα περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με πρακτική υποστήριξης 

στην προσπάθεια τους για εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 

ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας, μεγιστοποίηση της αξιο-

ποίησης όλων των εργαλείων χρηματοδότησης, σωστή και έγκαι-

ρη ενημέρωση, εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

των πανεπιστημίων και δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών και 

υποδομών για σχεδιασμό, παραγωγή, ανάπτυξη και εξαγωγή καινο-

τόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Λιμενικά θέματα

Το ΚΕΒΕ όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την περίοδο 2013-2014 

ασχολήθηκε εντατικά και προγραμματισμένα προς την κατεύθυνση 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο 

Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 

Πηλείδης στο επιχειρηματικό 

Φόρουμ Κύπρου - Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων που έγινε 

στο Ντουμπάι
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υιοθέτησης μέτρων, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιω-

τικό τομέα για αποδοτικότερη λειτουργία και ορθολογικότερη δια-

χείριση των λιμανιών, συγκράτηση των λιμενικών κόστων προσέλ-

κυση αυξημένου όγκου διαμετακομιστικού εμπορίου, απάμβλυνση 

πιεστικών προβλημάτων και γενικά για διασφάλιση ανταγωνιστικό-

τητας για τα Κυπριακά λιμάνια. Στόχος του Επιμελητηρίου πάντο-

τε παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και η εδραίω-

ση της προσοδοφόρας και αναπτυξιακής προοπτικής των λιμανιών 

της χώρας.

Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ ενέσκηψε σοβαρά και εμπεριστατωμένα 

στην απάμβλυνση των πιο κάτω προβλημάτων τα οποία θεωρεί 

ως τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει σήμερα η λιμενική μας βι-

ομηχανία:

• Χαμηλή ανταγωνιστικότητα

• Ψηλά κόστα λειτουργίας με αποτέλεσμα ψηλά τέλη χρέωσης 

που εν μέρει πηγάζουν από την αυτόματη ετήσια αναπροσαρ-

μογή των δικαιωμάτων της Αρχής Λιμένων Κύπρου σύμφωνα με 

τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού

• Τέλη ασφάλειας στα Λιμάνια

• ΄Ελλειψη εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και υποδομής

• Σχετικά χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης (μειωμένη παραγωγικό-

τητα και αποδοτικότητα)

• Ασταθείς/προβληματικές εργασιακές σχέσεις

• Λιμενεργατικά Συμβούλια.

Για απάμβλυνση των πιο πάνω προβλημάτων, το ΚΕΒΕ υποστηρί-

ζει ότι ορισμένες υπηρεσίες της Αρχής Λιμένων Κύπρου θα πρέπει 

να αναληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν προσφορών με 

άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των κόστων και την αποδοτικότερη 

και πιο εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών μας.

Ακόμη, το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προγραμματισμένων και 

έντονων προσπαθειών του για όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείω-

ση στα κόστα λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα την περίοδο 

αυτή των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν 

στον τόπο μας, πέτυχε, με την σωστή και εμπεριστατωμένη επιχει-

ρηματολογία του προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου, την παγοποίηση 

των λιμενικών δικαιωμάτων για το 2013.

Συνεργασία με τη Βουλή

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στα οικονομικά δρώμενα της χώρας 

είναι πολύ καθοριστικός δεδομένου ότι όλα τα νομοσχέδια κατα-

τίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση σε νόμους. 

Προκειμένου να υπάρχει σωστή ενημέρωση του σώματος πάνω 

στις απόψεις και τις εισηγήσεις του επιχειρηματικού κόσμου ώστε 

οι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο να 

συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας, το ΚΕΒΕ, κατά 

την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, μέσω των εκπροσώπων του 

συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδρίες των αρμόδιων Κοινοβου-

λευτικών Επιτροπών, στις οποίες συζητήθηκαν προτεινόμενες νο-

μοθεσίες σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον επιχειρη-

ματικό κόσμο. Στις συνεδρίες αυτές το Επιμελητήριο καταθέτει τις 

θέσεις του και εισηγείται τροποποιήσεις στα προτεινόμενα νομο-

θετήματα με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας όπως και για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των νομοθετημάτων. Εκτός των διάφορων νομοθεσιών 

και Κανονισμών εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου εξέφρασαν από-

ψεις για θέματα όπως το υπερβολικά ψηλό κόστος της ηλεκτρι-

κής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αναδιάρθρω-

ση και μείωση του κόστους της κρατικής μηχανής, τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, τη στήριξη της βιομηχανίας, του τομέα έρευνας 

και καινοτομίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ακίνητης 

ιδιοκτησίας και άλλα.

Γενικό Σχέδιο Υγείας

Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση το ΚΕΒΕ συνέχισε την 

ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες που αφορούν το Γενικό 

Σχέδιο Υγείας μέσω της εκπροσώπησης του στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

Παράλληλα συμμετείχε ενεργά στο διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις 

στο τομέα της Υγείας όπως αυτές καταγράφονται στο Μνημόνιο 

Συναντήληψης με την Τρόικα. Το Επιμελητήριο έχει συστήσει Ειδι-

κή Επιτροπή η οποία αφού μελέτησε το πλαίσιο των μεταρρυθμί-

σεων του κυπριακού συστήματος υγείας όπως αυτό παρουσιάστη-

κε από τον Υπουργό Υγείας σε συνάντηση του με αντιπροσωπεία 

του ΚΕΒΕ, υπέβαλε υπόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις με 

στόχο την επιτυχημένη εφαρμογή ενός λειτουργικού και οικονομι-

κά βιώσιμου ΓεΣΥ.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ ζήτησε το πιο κάτω:

• Τα αυτονομημένα νοσηλευτήρια πρέπει να λειτουργήσουν στην 

βάση του ιδιωτικού δικαίου και όχι ως οργανισμοί δημοσίου δι-

καίου.

• Η κάλυψη των ελλειμμάτων του αυτονομημένων νοσηλευτηρί-

ων δεν θα πρέπει να γίνεται από το κράτος για οποιαδήποτε πε-

ρίοδο.

• Το ΓεΣΥ πρέπει εξ΄αρχής να εφαρμοστεί ως πολυασφαλιστι-

κό σύστημα στα πλαίσια και στις παραμέτρους που θα καθορι-

στούν μετά από σχετική μελέτη.

• Το Ταμείο Ασφάλισης και Υγείας πρέπει να είναι ανεξάρτητο 

από οποιοδήποτε φορέα ή υπουργείο και την ευθύνη διαχείρι-

σης και διοίκησης του θα πρέπει να την έχουν αποκλειστικά και 

Γενική Δράση ΚΕΒΕ
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μόνο τα μέρη που συνεισφέρουν, αναλογικά με το ύψος των ει-

σφορών τους.

• Καθορισμός ανώτατου ύψους (πλαφόν) επί των συνολικών εισο-

δημάτων πάνω στα οποία θα καταβάλλονται εισφορές.

Το ΚΕΒΕ χωρίς να διαφοροποιεί τη θέση του για την ανάγκη εφαρ-

μογής ενός ΓεΣΥ εισηγείται την επανεξέταση και συζήτηση με την 

Τρόικα της ανάγκη χρονικής μετάθεσης της εφαρμογής του ΓεΣΥ 

σε χρόνο που θα επιτρέπει το σωστό σχεδιασμό του αλλά και η οι-

κονομία να μπορεί να αναλάβει το πρόσθετο κόστος που θα απαι-

τηθεί για την εφαρμογή του.

Ταμείο προνοίας μελών ΚΕΒΕ

Το Ταμείο Προνοίας μελών του ΚΕΒΕ συνέχισε την λειτουργία του 

κάτω από την προεδρία του κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου. Τα μέλη 

αποφάσισαν όπως καταβάλουν προσπάθειες για εγγραφή νέων 

μελών έτσι ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω το Ταμείο Προνοίας 

καθότι έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο ωφέλημα για τα 

μέλη του ΚΕΒΕ.

Εξαίρεση αδρανούντων εταιρειών που ιδρύθηκαν πριν 

από τις 14.08.1974 από την υποχρέωση καταβολής 

του τέλους των €350,00

Κατόπιν έντονων παραστάσεων του ΚΕΒΕ προς το Υπουργείο Οι-

κονομικών με βάση εμπεριστατωμένα επιχειρήματα, ικανοποιήθη-

κε πλήρως το αίτημα του Επιμελητηρίου για εξαίρεση των αδρα-

νούντων εταιρειών που ιδρύθηκαν πριν από τις 14.08.1974 από 

την υποχρέωση καταβολής του τέλους των €350,00 προς το 

Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών.  

Το βασικό επιχείρημα του ΚΕΒΕ το οποίο έπεισε ήταν ότι είναι 

άδικο οι εταιρείες που δεν είναι δραστηριοποιημένες αλλά έχουν 

περιουσιακά στοιχεία επ΄ ονόματι τους τα οποία ευρίσκονται στις 

κατεχόμενες περιοχές, να διαγραφούν από το μητρώο του Εφό-

ρου λόγω μη καταβολής του τέλους. Ακόμη, το ΚΕΒΕ υποστήριξε 

ότι τυχόν διαγραφή των υπό αναφορά εταιρειών από το μητρώο 

του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη θα δημιουργού-

σε σειρά νομικών και ιδιοκτησιακών προβλημάτων σε σχέση με τα 

εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Συναντήσεις της ηγεσίας του ΚΕΒΕ  

με την κα. Chiara Milani, Πρόεδρο 

του Διεθνούς Επιμελητηρίου 

Νέων Επιχειρηματιών
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Ο  
τομέας της βιομηχανίας κατά το 2013 παρουσίασε 

αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους 

για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.  Σύμφωνα με προκα-

ταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση τις σταθερές 

τιμές αγοράς 2005) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 

9,2% το 2013, σε σύγκριση με μείωση 8,2% το 2012 και μείωση 

5,3% το 2011.  Ειδικότερα για την μεταποίηση, σύμφωνα πάντα 

με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο τομέας αυτός παρουσίασε το 

2013 συρρίκνωση 9,8%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέ-

χουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2013 κατά 13,6% φτάνοντας 

τα €3.9 δις σε σύγκριση με €4.6 δις το 2012.  Η προστιθέμενη 

αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.4 

δις σε σχέση με €1.6 δις το 2012, σημειώνοντας μείωση 13,4%.  

Η συνεισφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές ανήλ-

θε το 2013 στο 7,8%, από 8,3% το 2012.  Η απασχόληση στο 

σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 31,9 χιλιάδες 

από 35,6 χιλιάδες το 2012 και αποτελούσε το 8,9% του επικερ-

δώς απασχολούμενου πληθυσμού.  Ο αριθμός των εγγεγραμμέ-

νων ανέργων αυξήθηκε από 3.893 άτομα το 2012 σε 4.968 άτο-

μα το 2013.

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βι-

ομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές 

αγοράς έφθασε το 2013 τα €2.6 δις σε σύγκριση με €3.0 δις το 

2012, σημειώνοντας μείωση 12,2%.

Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 13,2% στα €0.8 δις σε σχέ-

ση με €1.0 δις το 2012.  Η απασχόληση μειώθηκε στις 28,5 χι-

λιάδες από 31,9 χιλιάδες το 2012.  Οι πάγιες κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις έφθασαν το 2013 τα €62,1 εκατομμύρια σε σχέ-

ση με €103,0 εκατομμύρια το 2012, παρουσιάζοντας σημαντι-

κή μείωση 39,7%.  Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 

αποτέλεσαν το 47,6% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 

42,2% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 10,2%.  Η συνει-

σφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές περιορίστηκε 

το 2013 στο 4,9%, από 5,1% το 2012.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγω-

γής έφθασαν το 2013 τα €528,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με 

€488,1 εκατομμύρια το 2012, σημειώνοντας αύξηση 8,2%.  Οι 

σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξή-

χθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προ-

ϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, 

τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασικά μέταλλα και τα μηχανήμα-

τα και εξοπλισμός.  Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2012 ση-

μειώθηκαν στις εξαγωγές τσιμέντου,  φαρμακευτικών και γαλα-

κτοκομικών προϊόντων, ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν 

στις εξαγωγές φωτοβολταϊκών και προϊόντων ανακύκλωσης.

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας

Τ  
ης Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας προεδρεύει ο αντι-

πρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ και σε αυτή συμμε-

τέχουν οι αντιπρόεδροι βιομηχανίας των τοπικών επι-

μελητηρίων.  Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η κωδικοποίηση 

των θεμάτων προτεραιότητας του ΚΕΒΕ που έχουν άμεση σχέ-

ση με τη Βιομηχανία.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Επι-

τροπή ασχολήθηκε με την εξεύρεση τρόπων επίλυσης διαφόρων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες.  Πιο συγκε-

κριμένα την Επιτροπή απασχόλησαν: η διεύρυνση των επιτρε-

πόμενων  χρήσεων εντός των βιομηχανικών περιοχών, το ιδιο-

κτησιακό καθεστώς των τεμαχίων στις βιομηχανικές περιοχές, η 

φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας των βιομηχανικών τεμαχίων σε 

βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, το κόστος των ενοικίων σε βι-

ομηχανικές περιοχές και ζώνες, τα σχέδια για ενίσχυση της απα-

σχόλησης στην βιομηχανία, η στρατηγική για την έξυπνη εξειδί-

κευση, το κόστος της ενέργειας και άλλα.  Μέσα στα πλαίσια 

των δραστηριοτήτων της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν συ-

ναντήσεις με διάφορους κρατικούς φορείς όπως  το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και κλιμάκιο 

τεχνοκρατών της Τρόικας, όπου επεξηγήθηκαν οι θέσεις των βι-

ομηχανιών στα πιο πάνω ζητήματα.

Διεύρυνση επιτρεπόμενον χρήσεων 

στις βιομηχανικές περιοχές

Ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένο ερώτημα του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το ΚΕΒΕ ενερ-

γοποιώντας την Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας και τους τοπικούς 

συνδέσμους των βιομηχανικών περιοχών μελέτησε το ενδεχόμε-

νο διεύρυνσης των επιτρεπόμενων χρήσεων στις βιομηχανικές 

περιοχές.  Ως αποτέλεσμα αυτών των συσκέψεων αποφασίστη-

κε όπως στο παρόν στάδιο αποφευχθεί η διεύρυνση των επι-

τρεπόμενων χρήσεων σε μια προσπάθεια να διαφυλαχθεί όσο το 

δυνατό περισσότερο ο βιομηχανικός χαρακτήρας αυτών των πε-

ριοχών.  Τονίστηκε δε ιδιαίτερα ότι στις περιπτώσεις όπου  βιο-

μηχανικές μονάδες οι οποίες για λόγους πέραν των δυνατοτήτων 

τους έχουν αναγκαστεί να μειώσουν σημαντικά τη βιομηχανι-

Bιομηχανία



 ΚΥΠΡΙΑΚΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ KAI 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

28

κή δραστηριότητα τους και έχουν προσθέσει συναφείς εμπορι-

κές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις επίπλων, 

καλλυντικών και άλλες, τότε θα πρέπει το Υπουργείο να επιδει-

κνύει την ανάλογη κατανόηση και να επιτρέπει τη συνέχιση της 

λειτουργίας τους εντός των βιομηχανικών περιοχών.

Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας 

σε κρατικά βιομηχανικά τεμάχια

Το ΚΕΒΕ στη βάση νομικών γνωματεύσεων που πήρε, εξέφρασε 

από την αρχή τη διαφωνία του για την επιβολή φορολογίας ακί-

νητης ιδιοκτησίας στους μισθωτές κρατικής γής στις βιομηχανι-

κές περιοχές και ζώνες. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν συ-

ναντήσεις με Υπουργούς και άλλους αρμόδιους φορείς σε μια 

προσπάθεια αποφυγής της άδικης όπως παρουσιάζεται φορο-

λογίας η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει υπολογιστεί ανα-

δρομικά.  Προς τούτο το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά όλες τις 

υποθέσεις που έχουν υποβληθεί προς δικαστική επίλυση και θα 

ενεργήσει ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

των ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και της δυσκο-

λίας εξεύρεσης της απαραίτητης χρηματοδότησης από το χρη-

ματοπιστωτικό σύστημα, πολλές επιχειρήσεις παρά το ότι εγκρί-

θηκαν για να υλοποιήσουν επενδύσεις από το Σχέδιο ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας (τελευταία προκήρυξη του 2007-2013) 

δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους εντός 

της περιόδου των 24 μηνών που προβλέπεται από τους κανονι-

σμούς του προγράμματος.  Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τις δυσκο-

λίες υλοποίησης των επενδύσεων αλλά ταυτόχρονα και τη σημα-

σία υλοποίησης τους, ζήτησε   όπως η χρονική περίοδος των 24 

μηνών επεκταθεί ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις εγκε-

κριμένες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβού-

λευση για δημιουργία του  νέου Σχεδίου ενίσχυσης της αντα-

γωνιστικότητας των ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα με κυριότε-

ρους στόχους την όσο το δυνατό πιο γρήγορη εξαγγελία του, την 

απλοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της επιτρεπόμενης 

έντασης ενίσχυσης και του συνολικού προϋπολογισμού. Επιπρό-

σθετα το ΚΕΒΕ ζήτησε από το Κράτος να προχωρήσει το ταχύ-

τερο δυνατό με την εξαγγελία όλων των νέων σχεδίων στήριξης 

προς τις επιχειρήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-

2020, σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Έρευνα και καινοτομία

Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ στα θέματα ΄Ερευνας και Καινοτομίας εί-

ναι πολύ έντονη και έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρη-

ματικότητας, την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας με στόχευση 

την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, την αύξηση του επιπέ-

δου διασύνδεσης της βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότη-

τα και την δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης συμβάλλο-

ντας έτσι στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ψηλής προστιθέμε-

νης αξίας. Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ με επανειλημμένα σημειώμα-

τα του τόνισε τη σημασία στόχευσης των κονδυλίων του Ιδρύ-

Στιγμιότυπα από εκδήλωση του 

ΟΠΕΚ στην οποία συμμετείχε 

το ΚΕΒΕ
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ματος Προώθησης Έρευνας προς την εφαρμοσμένη έρευνα και 

τις επιχειρήσεις, την ανάγκη εξαγγελίας φορολογικών κινήτρων 

για ενθάρρυνση της έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο 

την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που να 

έχουν δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης με εμφανή οικονομι-

κά οφέλη για την οικονομία συνολικά. Μέσα στα πλαίσια αυτά το 

ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

΄Ερευνας και Καινοτομίας που ανήκει στη δύναμη του Επιμελη-

τηρίου, είχαν συναντήσεις με την ηγεσία του ΙΠΕ κατά τις οποί-

ες συζητήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη βελτίω-

ση της αποτελεσματικότητας της συμμετοχής των επιχειρήσεων 

στα προγράμματα του ΙΠΕ.

Σχέδιο χορηγιών ενίσχυσης 

της επιχειρηματικής καινοτομίας

Τόσο το ΚΕΒΕ όσο και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Έρευνας και Καινοτομίας που είναι συνδεδεμένος με το ΚΕΒΕ 

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υπέβαλαν ουσιαστικές 

εισηγήσεις για βελτίωση του Σχεδίου χορηγιών για ενίσχυση της 

επιχειρηματικής καινοτομίας.   Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ει-

σηγήσεων το νέο σχέδιο το οποίο αναμένεται να εξαγγελθεί πριν 

από το τέλος του  2014 θα έχει αναβαθμισμένο  προϋπολογισμό 

που θα ανέρχεται σε 25 εκ. ευρώ.   

Το Σχέδιο  αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμε-

νων και νέων κοινοπραξιών επιχειρήσεων που επενδύουν στην 

έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινο-

τόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να 

διαθέσουν στην αγορά.  Το Σχέδιο θα παρέχει επίσης χορηγίες 

για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών στην 

παραγωγή των προϊόντων των επιχειρήσεων.   

Το ΚΕΒΕ ζήτησε την επίσπευση εξαγγελίας του Σχεδίου αφού η 

οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά καθι-

στούν  την κρατική στήριξη, ιδιαίτερα σε  επενδύσεις για καινοτο-

μία και νέα προϊόντα, επιτακτική ανάγκη.

Σχέδιο προώθησης των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων αυτοπαραγωγής σε εμπορικές 

και βιομηχανικές μονάδες

Η σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο από την πολιτεία με αποτέλεσμα να προχωρεί η 

εξαγγελία νέων σχεδίων που να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη 

χρήση τους από τις επιχειρήσεις.  Μετά και από δίκες μας ενέρ-

γειες έχει επιτευχθεί η εξαγγελία του σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια 

για Όλους» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις βιομηχανίες να πα-

ράγουν ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστη-

μάτων για αποκλειστικά δικούς τους σκοπούς.  Οι επενδύσεις 

προς αυτή την κατεύθυνση δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε χορηγία 

και παρά το ότι το σχέδιο εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένους 

Bιομηχανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ 

κ. Μάριος Τσιακκής με 

εκπροσώπους Συνδέσμου 

Μηχανολόγων Μηχανοκινήτων 

Εκτιμητών Κύπρου   
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περιορισμούς αποτελεί μια  καλή ευκαιρία στην προσπάθεια των 

μονάδων να μειώσουν την συμβατική ηλεκτρική ενέργεια που κα-

ταναλώνουν και η οποία έχει εξαιρετικά ψηλό κόστος.   Παρά 

ταύτα το ΚΕΒΕ διαφωνεί με την ύπαρξη περιορισμών όπως την 

μικρή ισχύ ανά δικαιούχο που είναι μέχρι 500KW, τη περιορισμέ-

νη συνολική δυναμικότητα των 5 ΜW,  το ότι η ΑΗΚ εξακολου-

θεί να χρεώνει τη χρήση του δικτύου και κόστος ΑΠΕ, το σχετι-

κά ψηλό κόστος σύνδεσης και τις  γραφειοκρατικές διαδικασίες 

αδειοδοτήσεων.

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Το ΚΕΒΕ συνεχίζει την προσπάθεια για μείωση του κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-

τητας των υπηρεσιών και προϊόντων που παράγει η οικονομία 

μας. Παρά το γεγονός ότι σταδιακά οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-

γειας και οι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας υποβοηθούν στη 

συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο παραμένει από τις ακριβότε-

ρες της Ευρώπης.  Το ΚΕΒΕ έχει εκφράσει πολλές φορές την 

ανάγκη ανάπτυξης υγειούς ανταγωνισμού στον τομέα της προ-

σφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη στήριξη των παρα-

γωγικών κλάδων και όχι επιβάρυνσης τους.  Μέσα στα πλαίσια 

αυτά διενεργήθηκαν αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους της 

ΑΗΚ, της ΡΑΕΚ και του αρμόδιου Υπουργείου ζητώντας επιτα-

κτικά την κατάργηση του συστήματος της μέγιστης ζήτησης και 

την εξάλειψη των εμποδίων που υπάρχουν για πρόσβαση των 

επιχειρήσεων στις ΑΠΕ καθώς και στην είσοδο νέων παραγωγών 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρότυπα - προδιαγραφές

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών και ενερ-

γειών του για ετοιμασία και υιοθέτηση όσο το δυνατό περισσό-

τερων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο την παραπέρα ανα-

βάθμιση της ποιότητας των εγχώρια παραγόμενων αγαθών και 

προσφερόμενων υπηρεσιών, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε στενά και 

εποικοδομητικά κατά την επισκοπούμενη  περίοδο με τον Κυπρι-

ακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε κατά την περίοδο αυτή, 

τόσο μέσω της Γραμματείας του, όσο και από επηρεαζόμενα 

μέλη του σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές των Ευρωπαϊκών Ορ-

γανισμών Τυποποίησης για την ετοιμασία Ευρωπαϊκών Προτύ-

πων για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.

Διαχείριση των προδιαλεγμένων 

στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών και 

προσπαθειών του για ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και 

συγκεκριμένα των δημοτικών απορριμμάτων, με στόχο την απο-

δοτικότερη και οικονομικότερη διαχείριση τους προς όφελος 

των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, κατάφερε, τόσο με 

επιστολές του, όσο και με κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τον Υπουρ-

γό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιτύχει τα 

ακόλουθα:

(α) Να πείσει ότι οι ανάγκες της χώρας σε σχέση με την διαχεί-

ριση των σύμμεικτων υλικών που αποτελεί υποχρέωση των 

Τοπικών Αρχών και του Κράτους, μπορούν κάλλιστα να εξυ-

πηρετηθούν με την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας της 

υφιστάμενης μονάδας στην Κόσιη που σήμερα υπολειτουρ-

Συνάντηση του Προεδρείου 

των Βαλκανικών Επιμελητηρίων με 

τον Πρωθυπουργό 

του Μαυροβουνίου
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γεί.  Οποιαδήποτε άλλη μονάδα του τύπου που προωθείτο θα 

αποτελούσε αχρείαστη επένδυση που αποδεδειγμένα θα οδη-

γούσε στη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

(β) Η  ανάγκη που υπάρχει για την ανακύκλωση διεκπεραιώνεται 

από τις μονάδες ανακύκλωσης του ιδιωτικού  τομέα με επι-

τυχία.  Όσον αφορά την διαχείριση των προδιαλεγμένων ορ-

γανικών  αποβλήτων το ΚΕΒΕ υπέδειξε ότι υπάρχουν ήδη 12 

μονάδες βιοαερίου και κάποιες μονάδες κομποστοποίησης οι 

οποίες κάλλιστα μπορούν να δεχθούν τα προδιαλεγμένα ορ-

γανικά απόβλητα χωρίς την ανάγκη για επιπλέον νέες μεγάλες 

επενδύσεις.

(γ) Το ΚΕΒΕ από το 2004 ενεργώντας με γνώμονα την διευκό-

λυνση για ικανοποίηση  των υποχρεώσεων των μελών του και 

κατ΄επέκταση των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ευθύνη του Παραγωγού, πρω-

τοστάτησε στη δημιουργία και λειτουργία Συλλογικών Συστη-

μάτων για τις Συσκευασίες (Green Dot), τις Μπαταρίες ( ΑΦΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ) και τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα 

(WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd)  τα οποία λειτουργούν και 

χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα τέλη που καταβάλ-

λουν οι ίδιοι οι υπόχρεοι παραγωγοί (βιομήχανοι/εισαγωγείς) 

αυτών των υλικών.

Τα υπό αναφορά συλλογικά συστήματα βγάζουν την Κύπρο 

ασπροπρόσωπη αποφεύγοντας περιπέτειες που έχουμε σε πλεί-

στους άλλους τομείς που δεν εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας.

Το ΚΕΒΕ στην επιχειρηματολογία του τόνισε με ιδιαίτερη έμφα-

ση ότι είναι εντελώς ανορθόδοξο και λανθασμένο το κράτος να 

αντιμάχεται τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δημιουργώντας 

νέες επιδοτημένες κρατικές υποδομές σε κρατική γη για να διεκ-

περαιώνουν την δουλειά που επιτελούν σήμερα με μεγάλη επι-

τυχία οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τονίζοντας ότι κάτι τέ-

τοιο θα αποδεικνύετο εκ του περισσού αχρείαστο, εκτός καιρού 

και κλίματος.

Αντίθετα, θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι το κράτος πρέπει να προ-

χωρήσει σε ένα συνολικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής για 

τη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων με έμφαση σε προ-

γράμματα και κίνητρα  για διαλογή στην πηγή μέσα από την ενερ-

γότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

Σχέδιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε κυπριακές 

επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε 

εκθέσεις στο εξωτερικό 

Σαν αποτέλεσμα της δυναμικής και εμπεριστατωμένης παρέμ-

βασης του ΚΕΒΕ ανετράπη η αναστολή της λειτουργίας του υπό 

αναφορά Σχεδίου.  Το ΚΕΒΕ τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση προς 

το Υπουργείο ότι ενδεχόμενη αναστολή του Σχεδίου θα αναγκά-

σει αρκετές μεταποιητικές μονάδες να μειώσουν την συμμετο-

χή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό καθώς επίσης και την γενικό-

τερη προσπάθεια τους να προσεγγίσουν νέες αγορές. Το ΚΕΒΕ 

εξήγησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη αξι-

οποίηση εξαγωγικών ευκαιριών οι οποίες  είναι υψίστης σημασί-

ας αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει τον 

τόπο.  Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο ενημέρωσε το Υπουργείο 

ότι τα σχετικά κίνητρα που είναι διαθέσιμα σε χώρες με ανταγω-

νιστικά προϊόντα ενισχύονται συνεχώς με αποτέλεσμα τα κυπρι-

ακά προϊόντα να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσβασι-

μότητα και προβολή τους στις διεθνείς αγορές.  
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Κ 
ατά το έτος 2013 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχου-

σες τιμές αγοράς ανήλθε, με βάση τα επίσημα προκαταρτικά 

στοιχεία στα €16.503,7 εκ. έναντι €17.702,2 εκ. το 2012 ση-

μειώνοντας μείωση 6.9%.  Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακα-

θάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 85.8% σε σύγκριση με συνεισφορά 

2.6% του πρωτογενούς και 11.6% του δευτερογενούς τομέα. Στη δύ-

ναμη του ΚΕΒΕ είναι ενταγμένοι 58 επαγγελματικοί Σύνδεσμοι του το-

μέα των Υπηρεσιών οι οποίοι καλύπτουν με τις δραστηριότητες τους 

όλο το φάσμα του τριτογενούς τομέα προσφέροντας εξειδικευμένες 

υπηρεσίες και πλήρη εκπροσώπηση στα μέλη τους.

Τουρισμός

Το 2013 η τουριστική κίνηση της Κύπρου έφθασε τα 2.405.387 περιη-

γητές παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση της τάξης του -2.4% έναντι του 

2012 που κρίθηκε σαν μια ικανοποιητική χρονιά για τον κυπριακό τουρι-

σμό.  Ιδιαίτερα θετικό είναι όμως το γεγονός ότι τα έσοδα από τον του-

ρισμό παρουσίασαν αύξηση κατά 8% ξεπερνώντας τα 2δις. Ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις οποίες 

οδηγήθηκε η οικονομία της Κύπρου με τα περιοριστικά μέτρα του μνη-

μονίου, ο τουρισμός αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι συνεχίζει να 

είναι ένα σταθερός στυλοβάτης της οικονομίας του τόπου.

Ο ρόλος του στην ανάπτυξη της οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητος 

αφού αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές εισροής ξένου συναλλάγ-

ματος, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, στηρίζει όλους τους άλ-

λους τομείς και επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμβάλλει ουσια-

στικά στην όλη προσπάθεια για να επανέλθει η οικονομία του τόπου στο 

δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης 

Στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι ενταγμένοι οι περισσότεροι επαγγελματικοί 

σύνδεσμοι  του τουρισμού και το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία μαζί τους, 

καθώς επίσης με τα τοπικά ΕΒΕ και τις Περιφερειακές Εταιρείες Του-

ρισμού Ανάπτυξης και Προβολής λαμβάνει τις ανάλογες αποφάσεις και 

προβαίνει σε ενέργειες πάντοτε με στόχο την ορθολογιστική ανάπτυξη 

του κυπριακού τουρισμού. 

Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι του τουρισμού που ανήκουν στη δύναμη 

του ΚΕΒΕ είναι:

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων - ΠΑΣΥΞΕ

• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου - ACTA

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων - ΠΑΣΥΔΙΞΕ

• Σύνδεσμος Πολιτιστικού Τουρισμού  και Ειδικών Ενδιαφερόντων 

• Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως

• Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών 

Σκαφών

• Σύνδεσμος Ξεναγών 

• Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου

• Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό

• Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου

• Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας 

• Κυπριακός Σύνδεσμος Διοργανωτών Συνεδρίων και Τουρισμού Κινή-

τρων – CIMA

• Κυπριακός Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του ΚΕΒΕ για την προώθηση και ανάπτυ-

ξη του κυπριακού τουρισμού είναι η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Τουρι-

σμού η οποία προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο Τουρισμού του ΚΕΒΕ 

και στην οποία συμμετέχουν όλα τα τοπικά Επιμελητήρια, εκπρόσωποι 

όλων των Τουριστικών Συνδέσμων του ΚΕΒΕ και των Περιφερειακών 

Εταιρειών  Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ). 

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή και τροχοδρομείται η προ-

ώθηση τους είναι:

• Ανάπτυξη του τουρισμού κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών με 

στόχο την απάμβλυνση της εποχικότητας

• Επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με τις τουριστικές 

αγορές

• Αναδιοργάνωση του ΚΟΤ για αποτελεσματικότερη απόδοση στο 

έργο του

• Δημιουργία Υπουργείου Τουρισμού 

• Απλοποίηση διαδικασίας για θεώρηση διαβατηρίων

• Δημιουργία τουριστικής αστυνομίας

• Αξιοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων

• Ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας και διευκολύνσεις για τις υπερά-

κτιες κρουαζιέρες

• Αναβάθμιση και χρηματοδότηση ΕΤΑΠ

• Καζίνο

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις και δραστηριότητες το ΚΕΒΕ επανακαθο-

ρίζει το ρόλο και τη συμβολή του στον τομέα του τουρισμού και καθί-

σταται ένας εκ των κυριότερων εταίρων της τουριστικής βιομηχανίας. Η 

αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων του κυπριακού τουρισμού 

καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων που 

θα τον θέσουν σε νέες πιο σύγχρονες βάσεις.  Η λήψη δε των αναγκαί-

ων διαρθρωτικών μέτρων και η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών 

μας υπηρεσιών θα συμβάλουν ώστε ο τουρισμός της Κύπρου να απο-

δώσει τα πολλαπλάσια.

Εποχικότητα

Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται σαν έναν από τα πιο σο-

βαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός.

Υπηρεσίες
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Το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη για τη εξεύρεση τρόπων που θα απαμβλύ-

νουν το πρόβλημα της εποχικότητας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στην πλήρη αξιοποίηση της τουριστικής υποδομής του τόπου καθώς και 

του ανθρώπινου δυναμικού.

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου θα επιφέρει καλύτερη αποδοτι-

κότητα και κερδοφορία στις τουριστικές επιχειρήσεις του τόπου.

Στα πλαίσια αυτά η ανάγκη για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουρι-

στικού μας προϊόντος, έτσι που ο επισκέπτης να μπορεί να έχει ποικίλες 

και πολύμορφες δραστηριότητες, καθίσταται επιτακτική.  Για το λόγο 

αυτό το ΚΕΒΕ σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τους αντίστοι-

χους Επαγγελματικούς Συνδέσμους που ανήκουν στην δύναμη του συ-

νεχίζει να προβάλλει τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού όπως πχ ο τουρι-

σμός υγείας και ευεξίας, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, ο 

αθλητικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός κ.α. 

Ανταγωνιστικότητα Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος 

Η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος θα πρέπει 

να τύχει ουσιαστικής βελτίωσης με ποιοτικά κριτήρια που θα καταστή-

σουν την Κύπρο σαν έναν ελκυστικό προορισμό που μπορεί να αντα-

ποκρίνεται στις απαιτήσεις και προσδοκίες του σύγχρονου και απαιτη-

τικού τουρίστα.

Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική τόσο από το δημόσιο όσο 

και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Καζίνο

Η δημιουργία καζίνο στην Κύπρο αποτελεί πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ 

και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πλείστες ενέργειες και έχουν 

υποβληθεί εισηγήσεις και απόψεις με στόχο την υλοποίηση του πιο 

πάνω έργου.   Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου για την ίδρυση καζίνο γιατί θεωρεί ότι θα αποτελέσει ένα από τα 

κυριότερα εμπλουτιστικά έργα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, 

θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, θα τονώσει το επενδυτικό κλί-

μα, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχικότη-

τας και γενικότερα θα συμβάλει στην προβολή της Κύπρου στο εξωτε-

ρικό αυξάνοντας και εμπλουτίζοντας το τουριστικό ρεύμα, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα και τα δημόσια ταμεία. 

Ελευθεροποίηση Πτήσεων 

Πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ ήταν και παραμένει η επέκταση του δικτύου 

αεροπορικών συνδέσεων της Κύπρου με την πλήρη ελευθεροποίηση 

των πτήσεων πετυχαίνοντας με την ενέργεια αυτή βελτίωση της αερο-

πορικής της προσβασιμότητας.  Για την επίτευξη των πιο πάνω στό-

χων χρειάζεται η σταδιακή κατάργηση διακρατικών συμφωνιών που κα-

θορίζουν τον αριθμό των αερογραμμών και συχνοτήτων πτήσεων ενώ 

προτείνεται να προωθηθεί επίσης περαιτέρω η παραχώρηση πέμπτης 

αεροπορικής ελευθερίας που θα δίδει το δικαίωμα στις αεροπορικές 

εταιρείες να επιχειρούν σε τρίτες χώρες μέσω της Κύπρου.

Τέτοιες  ενέργειες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν θετικές πρακτι-

κές και θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στον κυπριακό τουρισμό και 

κατ’επέκταση στην οικονομία του τόπου.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και 

ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 

Πηλείδης χαιρετίζουν το σεμινάριο 

«Doing Business with CERN»
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Απλοποίηση διαδικασιών θεώρησης Διαβατηρίων 

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της προσπάθειάς του για περαιτέρω αύξηση 

του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, επενδυτών και γενικότε-

ρα υπηκόων τρίτων χωρών ψηλής εισοδηματικής τάξης, έθεσε το θέμα 

της απλοποίησης των διαδικασιών για θεώρηση διαβατηρίων πολιτών 

από τρίτες χώρες, τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου όσο 

και στο Υπουργείο Εξωτερικών.   Όπως επιβεβαιώθηκε από το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες στα πλαίσια της 

ευελιξίας που παρέχει ο Κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ για απλοποίηση 

και επίσπευσης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, εδόθη εξουσιοδότηση 

σε αριθμό Επίτιμων Πρόξενων  της Δημοκρατίας να εκδίδουν θεωρή-

σεις εισόδου και επιπρόσθετα οι κάτοχοι ενεργοποιημένης θεώρησης  

Schengen μπορούν να εισέρχονται στη επικράτεια της Δημοκρατίας 

χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση εθνικής θεώρησης εισόδου. Πρόσθε-

τα μέτρα που εξετάζονται για τις διευκολύνσεις των αλλοδαπών που 

επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο είναι η χορήγηση σε επιχειρηματί-

ες θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων διαρκείας πέντε ετών. 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Τουρισμό  

Επιπρόσθετα και μέσω του Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Enterprise 

Europe Network το ΚΕΒΕ θέλοντας να συμβάλει στην υποστήριξη του 

νέου πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και 

την ενθάρρυνση της βιώσιμης χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

των φυσικών πόρων, προσπαθεί μέσω της Τομεακής Ομάδας Τουρι-

σμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Sector Group Tourism & Cultural 

Heritage) να προωθήσει την καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού και 

να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα. 

Υπηρεσίες υγείας

Η προώθηση της Κύπρου σαν Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών 

αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του ΚΕΒΕ, έχοντας υπόψη 

ότι η ανάπτυξη του τομέα αυτού θα έχει θετικές επιπτώσεις  τόσο για 

τον πληθυσμό της Κύπρου και ταυτόχρονα θα αναπτύξει τον τουρισμό 

υγείας, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό και το τουριστικό προϊόν της 

χώρας.

Οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγεί-

ας είναι τεράστιες.  Πέραν από το δημόσιο τομέα έχουν δημιουργηθεί 

σύγχρονα και αξιόλογα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εξειδικευμένα ιατρικά κέ-

ντρα και κλινικά εργαστήρια.  Επιπλέον η ποιότητα και η επαγγελματική 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ιατρικό και παραϊατρικό προσω-

πικό, αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα που καθιστούν την Κύπρο ελ-

κυστικό προορισμό παροχής ψηλής στάθμης ιατρικών υπηρεσιών. 

Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υπηρεσίες

Το ΚΕΒΕ, 

πιστοποιήθηκε με 

το Διεθνές Μοντέλο 

«Investors in People»
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με μια εξαιρετικά σημαντική γεωγραφική θέση και με φιλικές σχέσεις με 

τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στο ότι διαθέτει ανεπτυγ-

μένη τουριστική υποδομή και ψηλού επιπέδου υπηρεσιών  υγείας, σε 

συνδυασμό με τις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες την καθιστούν 

σαν έναν αξιόλογο προορισμό τουρισμού υγείας.

Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα της 

Κύπρου και θα συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος της επο-

χικότητας, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό επιμήκυνση της τουριστι-

κής περιόδου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με το Φορέα 

Υγείας, που ανήκει στη δύναμή του, καθώς και με άλλες Οργανώσεις 

που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας, συμβάλλει στην επίτευξη των 

κοινών στόχων.

 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Η προσπάθεια για προώθηση της Κύπρου σαν διεθνές και περιφερεια-

κό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και κατάρτισης συνάδει 

με τη γενική πολιτική, όπως αυτή έχει καθορισθεί με βάση τους στρα-

τηγικούς στόχους της Λισσαβόνας και έχει προσυπογραφεί κατά τη δι-

άσκεψη της Μπολόνια. 

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της γενικής του πολιτικής για προώθηση της Κύ-

πρου σαν ένα αξιόλογο κέντρο προώθησης υπηρεσιών, αναπτύσσει ποι-

κιλόμορφη δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Το θέμα της εκπαίδευσης και της προώθησης της Κύπρου ώς ένα Διε-

θνές και περιφερειακό εκπαιδευτικό Κέντρο αποτελεί μέρος της όλης 

προσπάθειας του ΚΕΒΕ για προώθηση και προβολή της Κύπρου ως ελ-

κυστικού  εκπαιδευτικού προορισμού στην περιοχή. 

Ο απώτερος στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος πόλος έλξης για φοιτη-

τές αλλά και ακαδημαϊκούς.

Στα πλαίσια αυτά έχουν διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία αποστολές σε 

διάφορες χώρες και ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο.

Επίσης προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Κύπρος συμμετέχει 

σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος εκπαιδευτικά 

ιδρύματα λαμβάνοντας οικονομική στήριξη μέσω του Σχεδίου Ενισχύσε-

ων του Υπουργείου με βάση το Κανόνα “De Minimis”.

Στιγμιότυπο από Συνέδριο του 

Economist στην Κύπρο το οποίο 

έγινε από την αιγίδα του ΚΕΒΕ
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Υπηρεσίες

Κτηματαγορά

Αναπτυξιακά Έργα και Επενδύσεις 

To KEBE προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα που αφο-

ρούν την προώθηση των αναπτυξιακών έργων και των επενδύσε-

ων.  Θεωρεί δε αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση 

των διαδικασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση μεγάλων ανα-

πτυξιακών έργων. Σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεγάλων 

Αναπτυξιακών Έργων που ανήκει στη δύναμή του, γίνονται συντο-

νισμένες ενέργειες για τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματι-

κού περιβάλλοντος με την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών δι-

αδικασιών, διαφοροποίηση των επαχθών όρων που τίθενται στην 

αδειοδότηση των έργων με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα συνο-

λικά κόστη καθώς και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά το 

ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Στα πλαίσια αυτά και με την ευκαιρία των επίσημων επισκέψε-

ων του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κουβέιτ στο Κατάρ και 

τα ΗΑΕ,  το ΚΕΒΕ διοργάνωσε επιχειρηματικά φόρα για την προ-

βολή της Κύπρου σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, στα 

οποία δόθηκε η ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό κυπρίων επιχειρηματι-

ών να συμμετάσχουν και να πραγματοποιήσουν επαφές με σκο-

πό τη δημιουργία συνεργασιών.  Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω 

ενεργειών συνεχίσθηκαν οι επαφές και στην Κύπρο με εκπροσώ-

πους επενδυτικών ταμείων του Κατάρ που επισκέφθηκαν την Κύ-

προ με σκοπό να διερευνήσουν τις προοπτικές επενδύσεων που 

υπάρχουν.  Άμεσα συνυφασμένο με το πιο πάνω θέμα είναι και η 

πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να τροποποιή-

σει τις πρόνοιες που εφαρμόζονται για αναπτύξεις στις περιοχές 

που εμπίπτουν στην Δήλωση Πολιτικής, που αφορούν εκτάσεις 

γης στην ύπαιθρο.

Με εμπεριστατωμένες μελέτες και υπομνήματα καθώς και συνα-

ντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επετεύχθη η εισαγωγή 

προνοιών που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τη δημιουργία στρα-

τηγικών χρήσεων στην ύπαιθρο σεβόμενες την οικονομία και το 

περιβάλλον, με την προώθηση οργανωμένων αναπτύξεων ενιαία 

σχεδιασμένων και ψηλού ποιοτικού επιπέδου.

Τέτοιες αναπτύξεις αποτελούν εκπαιδευτικά και ιατρικά κέντρα, 

κέντρα αθλητισμού, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενιαία του-

ριστικά συγκροτήματα, ψυχαγωγικά πάρκα και γήπεδα γκολφ με 

συμπληρωματικές αναπτύξεις. Παραμένουν εντούτοις κάποια ση-

μαντικά θέματα προς διευκρίνιση για τα οποία το ΚΕΒΕ τροχιο-

δρομεί διαδικασίες επίλυσης τους.   Για τα θέματα που αφορούν 

γενικά την πολιτική και διευκόλυνση της ανάπτυξης υπήρξε στενή 

και εποικοδομητική συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών και 

με τις υπηρεσίες του Υπουργείου του.  

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Η αβεβαιότητα και το πάγωμα στις πωλήσεις  των ακινήτων, λόγω 

της έλλειψης ρευστότητας και των αρνητικών εξελίξεων στον 

τραπεζικό τομέα, έχουν επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στον το-

μέα της κτηματαγοράς. Εντούτοις αποδεικνύεται ότι ο κλάδος 

έχει τις δυνάμεις να αντισταθεί στην κρίση και να δημιουργήσει 

συνθήκες ανάκαμψης. Η σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομι-

κής κατάστασης της Κύπρου και οι προοπτικές που ανοίγονται, 

με την εξεύρεση φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, δημιουρ-

γούν νέα δεδομένα στο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από νέους 

επενδυτές. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον αυτό αποτε-

λεί μόνο την αρχή μιας νέας πορείας που θα χρειαστεί πάρα πολύ 

κόπο, σκληρή εργασία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό για να 

μπορέσει η Κύπρος, να μπει σε τροχιά πλήρους αναδιάρθρωσης 

της οικονομίας και έξοδο από την ύφεση.

Το ΚΕΒΕ εργάζεται μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή σε συ-

νεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς του τομέα και ιδιαίτε-

ρα με τους συνδέσμους που ανήκουν στη δύναμη του όπως είναι 

ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων,  ο Κυπριακός Σύν-

δεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επι-

χειρηματιών Κύπρου, ο FIABCI και ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Γης.

Φορολογία Ακίνητης ιδιοκτησίας

Το θέμα της φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας έτυχε ιδιαίτερης 

μελέτης από το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς 

συνδέσμους που ανήκουν στη δύναμη του καθώς και άλλους ορ-

γανισμούς. Βασικές θέσεις του ΚΕΒΕ είναι η απλοποίηση και ο εκ-

συγχρονισμός φορολογιών που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία κα-

θώς και η κατάργηση των διαφόρων κλιμάκων και να υπάρχει ένας 

ενιαίος συντελεστής φορολογίας για κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Όσον αφορά το φόρο για τους ενοικιαστές κρατικής γης το ΚΕΒΕ 

προέβη σε έντονες παραστάσεις προς τους αρμόδιους υπουρ-

γούς εκφράζοντας τη διαφωνία του για την επιβολή φορολογί-

ας ακίνητης ιδιοκτησίας στους μισθωτές οικοπέδων γης που ανή-

κουν στο κράτος. Σύμφωνα με σχετική νομική γνωμάτευση που 

έλαβε, το ΚΕΒΕ κάλεσε τα μέλη του όπως στις περιπτώσεις που 

τους επιβάλλεται φόρος ακινήτων για κρατικά τεμάχια να εξετά-

ζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο κατό-

πιν συνεννόησης με τους νομικούς τους συμβούλους. Ταυτόχρο-

να υπεβλήθη εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς όπως σε 
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όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου το ακίνητο χρησιμοποι-

είται για την παραγωγή του εισοδήματος, η φορολογία που κατα-

βάλλεται να αφαιρείται ως έξοδο της εταιρείας.

Όσον αφορά την φορολόγηση των «εξ’ αδιαιρέτων περιουσιών» 

το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η φορολογία θα πρέπει να επιβάλλεται 

αναλογικά στον κάθε  ιδιοκτήτη σύμφωνα με την αξία της περι-

ουσίας που του αναλογεί και με βάση τις αναπτύξεις που έχουν 

επέλθει στο κάθε μερίδιο και όχι εξ’ ημισείας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις ακινήτων που δεν έχει εκδοθεί ο τίτ-

λος αλλά υπάρχει κατατεθειμένο το πωλητήριο έγγραφο στο Κτη-

ματολόγιο, η θέση του ΚΕΒΕ είναι όπως η φορολογία επιβάλλεται 

στον αγοραστή και όχι στον πωλητή.

Νομοσχέδιο για Εκποιήσεις Περιουσιών

Έντονες και ουσιαστικές υπήρξαν οι παρεμβάσεις του ΚΕΒΕ ανα-

φορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Μεταβιβάσεων και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Το 

ΚΕΒΕ με εμπεριστατωμένες θέσεις τόσο προς τους αρμόδιους 

Υπουργούς όσο και στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, 

τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας με ένα ισορ-

ροπημένο τρόπο που να διασφαλίζονται τα καλώς νοούμενα και 

νόμιμα συμφέροντα τόσο των δανειοληπτών όσο και των χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Ανάμεσα στις εισηγήσεις του ΚΕΒΕ περιλαμβάνονταν και οι πιο 

κάτω:

• Η έμφαση πρέπει να δοθεί σε πρώτη φάση στην ανάγκη δι-

ευκόλυνσης των δανειοληπτών να καταβάλουν τα οφειλόμε-

να μέσα από ρεαλιστικές αναδιαρθρώσεις δανείων και όχι στην 

κατεύθυνση των εκποιήσεων.

• Να καταστεί υποχρεωτική για τις τράπεζες η Οδηγία της Κε-

ντρικής Τράπεζας για την Διαχείριση των Καθυστερήσεων με 

τρόπο υποβοηθητικό για τους δανειολήπτες, πριν τη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης για εκποίηση ακινήτων.

• Να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ βιώσιμων επιχειρήσεων 

και συνεπών δανειοληπτών με δέσμευση των τραπεζών να είναι 

υποβοηθητικές στην διαδικασία των αναδιαρθρώσεών τους.

• Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν υποστεί κούρεμα ή 

έχασαν χρήματα λόγω αξιογράφων/κλείσιμο Λαϊκής, αυτό να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν στις διαπραγματεύσεις για αναδιαρθρώ-

σεις των δανείων τους.

• Το ΚΕΒΕ δεν συμφωνεί με την άποψη όταν πραγματοποιείται 

μία εκποίηση και το οφειλόμενο ποσό δεν εξοφλείται, να δια-

γράφεται το υπόλοιπο του δανείου.

• Είτε με νομοθεσία είτε με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας να 

καταργηθούν με αναδρομική ισχύ επαχθείς όροι που επέβαλ-

λαν μονομερώς οι τράπεζες στις διάφορες συμβάσεις.

• Διεύρυνση των προνοιών του Νόμου για τις Καταχρηστικές Ρή-

τρες ώστε να καλύπτονται και οι συμβάσεις μεταξύ δανειολη-

πτών και τραπεζών.

Συνάντηση του Προέδρου του 

ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη με 

τον Εκτελεστικό Διευθυντή 

της Τράπεζας Κύπρου κ.  Τζον 

Χούρικαν
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Εμπόριο

Εξαγωγές - εισαγωγές

Μ  
ε βάση παγκόσμια έρευνα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμε-

λητηρίου (ICC) ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορί-

ου παρουσιάζει δραστική μείωση σε σύγκριση με τα χρόνια 

πριν από την παγκόσμια κρίση. Κατά το 2013 η ανάπτυξη του παγκό-

σμιου εμπορίου υπερέβαινε το 3% ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του για το ρυθμό ανά-

πτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, προβλέποντας μια – ελαφρώς – πιο 

χαμηλή ανάπτυξη για το 2014, η οποία ωστόσο αναμένεται να αυξη-

θεί το 2015.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΟΕ:

• Η πρόβλεψη για την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου για το 2014 

έχει αναθεωρηθεί σε 3.1% από 4,7%. Ο ΠΟΕ αναμένει αύξηση της 

τάξης του 4% για το 2015, η οποία παραμένει κάτω από τη μέση 

απόδοση ύψους 5.2% της προηγούμενης εικοσαετίας (1993-2013).

• Οι λόγοι της πιο πάνω αναθεώρησης σχετίζονται κυρίως με γεω-

πολιτικές εντάσεις, περιφερειακές συγκρούσεις και κρίσεις υγείας 

(Ebola).

• Στα θετικά της έκθεσης, είναι ότι οι εισαγωγές προϊόντων στην ΕΕ 

(βασική αγορά για τα κυπριακά προϊόντα) έχουν επανέλθει στα επί-

πεδα του 2011 ενώ ικανοποιητική αύξηση παρουσιάζει και το ενδο-

κοινοτικό εμπόριο. 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει η οικονομία της Κύπρου, με την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση, το ρευστό οικονομικό περιβάλλον και 

την ένταξη της χώρας μας στο Μνημόνιο με όλα τα συνεπακόλουθα, οι 

εξαγωγές κατά το 2013 παρουσίασαν αύξηση έναντι της προηγούμενης 

χρονιάς, γεγονός που δεικνύει ότι η οικονομία του τόπου διαθέτει αντι-

στάσεις και αντοχές.

Το ΚΕΒΕ έχει σαν πάγιο στόχο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του 

εμπορίου, τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές και στα πλαί-

σια αυτά θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο 

στην ενίσχυση του ελεύθερου και απρόσκοπτου εμπορίου.

Βραβείο εξαγωγών

Για 32 χρόνια τώρα το ΚΕΒΕ μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορί-

ου Βιομηχανίας και Τουρισμού, οργανώνει το Βραβείο Εξαγωγών Προϊ-

όντων και Υπηρεσιών. Μετά από ενδελεχή μελέτη, αξιολόγηση και ανά-

λυση όλων των αιτήσεων η Επιτροπή Επιλογής απένεμε για το 2012 τα 

ακόλουθα βραβεία:

Α. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα

• Βραβείο για βιομηχανίες με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:

  «Firepro Systems Ltd»

• Βραβείο για βιομηχανίες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:

  «Alco Filters (Cyprus) Ltd»

• Bραβείο Ευρωπαϊκής Ενωσης:

  «Alco Filters (Cyprus) Ltd»

Β. Bραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα

  «Roha Premium Potato Ltd»

Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων

  «Elysse Irrigation Ltd»

Δ. Βραβείο Εξαγωγών για τις Υπηρεσίες

 KPMG LTD

 Armonia Estates Ltd 

E.  Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών

  «Antony Ashiotis Ltd»

Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού

Η οικονομική κρίση και οι περικοπές των κονδυλίων είχαν σαν αποτέ-

λεσμα την ουσιαστική μείωση των εκθέσεων που λαμβάνει μέρος η Κύ-

προς με εθνικά περίπτερα στο εξωτερικό. Εντούτοις όμως το ΚΕΒΕ σε 

στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού φρόντισε όπως οι μεγάλες και κύριες εκθέσεις να πα-

ραμείνουν δίδοντας έτσι την ευκαιρία στους κύπριους επιχειρηματίες 

να συμμετέχουν και να προβάλλουν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους.

Θέματα εμπορίου

Για την καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το Εμπόριο 

το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει τη Μόνιμη Επιτροπή Εμπορίου στην οποία 

εκπροσωπούνται όλα τα Τοπικά Επιμελητήρια και η οποία προεδρεύε-

ται από τον Αντιπρόεδρο Εμπορίου του ΚΕΒΕ. Στην επιτροπή εκπρο-

σωπούνται επίσης ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κα-

τανάλωσης, και ο Σύνδεσμος Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου 

που ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ. Στις συνεδριάσεις καλούνται επί-

σης εκπρόσωποι από άλλους Συνδέσμους και Οργανώσεις ανάλογα με 

τα θέματα που τυγχάνουν μελέτης.

Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθηκαν και προωθήθηκαν προς το Δ.Σ. 

του ΚΕΒΕ για λήψη αποφάσεων είναι:

• Ωράριο Εργασίας (Άμεση επέκταση και εφαρμογή τουριστικού ωρα-

ρίου σε ολόκληρη την Κύπρο)

• Χρήση Εκθεσιακών χώρων Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου 
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• Καταπολέμηση καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλ-

λαγές

• Φορολογικά κίνητρα για συγχώνευση επιχειρήσεων

• Προπληρωμές παραγγελιών από εξωτερικό και ασφάλιση πιστώσε-

ων 

• Μέτρα για βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Χονδρεμπό-

ρων & Υπεραγορών 

• Η διαμεσολάβηση ως σύγχρονος τρόπος επίλυσης διαφορών

Προώθηση θεμάτων εμπορίας ξυλείας

Παρά το μεγάλο πλήγμα που έχει υποστεί η Οικοδομική Βιομηχανία, 

καταβάλλονται προσπάθειες εξεύρεσης καινοτόμων τρόπων χρησιμο-

ποίησης του ξύλου.  Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη χρήση του Ξύ-

λου και τα πλεονεκτήματα που έχει η ξύλινη κατασκευή, έχουν τονισθεί 

σε παρουσίαση που έχει διοργανώσει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Εμπό-

ρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών με την ευκαιρία της παρουσίασης 

της πρώτης έκδοσης Εγχειριδίου «Το Ξύλο και η Ξύλινη Κατασκευή». 

Το ξύλο, ένα υλικό τόσο αρχαίο, αλλά ταυτόχρονα και τόσο σύγχρονο, 

έρχεται για να καλύψει ανάγκες και να προσφέρει λύσεις φιλικές προς 

το περιβάλλον.

Συνέδριο με θέμα: «Retail Trade-Payments,

 Issues & Best Practises»

Το ΚΕΒΕ μαζί με τους Συνδέσμους Προμηθευτών Προϊόντων Ευρεί-

ας Κατανάλωσης και το Σύνδεσμο Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών 

Κύπρου διοργάνωσε τον Οκτώβριο Συνέδριο με θέμα «Retail Trade-

Payments, Issues & Best Practices». Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η εν-

δελεχής μελέτη των θεμάτων που αφορούν το λιανικό εμπόριο της Κύ-

πρου με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω 

των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Στο συνέδριο συμμετείχαν έγκρι-

τοι ξένοι ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν συγκεκριμένα παραδείγμα-

τα και πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους για αντιμετώπιση 

των πιο πάνω προβλημάτων.

Στιγμιότυπα από την τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών
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Διεθνείς Σχέσεις

Σ
τοχεύοντας στην αποδοτικότερη λειτουργία και στη με-

γιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Επιμελητηρί-

ου και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των με-

λών του, το ΚΕΒΕ προχώρησε σε αναδιοργάνωση της οργανωτικής 

δομής του με τη δημιουργία Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέ-

σεων.  Το νέο τμήμα συστάθηκε στις αρχές του 2014 και σ’ αυτό 

εντάχθηκαν όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τις διεθνείς και 

δημόσιες σχέσεις του οργανισμού που συμπεριλαμβάνουν τους Δι-

μερείς Επαγγελματικούς Συνδέσμους, την προώθηση της Κύπρου 

ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου (μέσω της διοργάνωσης επι-

χειρηματικών αποστολών και φόρουμ στο εξωτερικό και της διεξα-

γωγής συναντήσεων μεταξύ των Κυπριακών επιχειρήσεων που συμ-

μετέχουν και επιχειρήσεων από την επισκεπτόμενη χώρα) καθώς και 

τους Διεθνείς Οργανισμούς Συνεργασίας. 

Προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού 

κέντρου και ως κέντρου υπηρεσιών και επενδύσεων

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-

μηχανίας και Τουρισμού και τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυ-

σης Επενδύσεων, το ΚΕΒΕ παρά τις αντίξοες συνθήκες στην υπό 

επισκόπηση περίοδο, συνέχισε την έντονη προσπάθεια προώθη-

σης της Κύπρου στο εξωτερικό με τη διοργάνωση επιχειρηματικών 

αποστολών. Πρωταρχικός στόχος των αποστολών ήταν η βελτίω-

ση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό και παράλληλα η προ-

ώθηση της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο και ως κέντρο υπη-

ρεσιών και επενδύσεων, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα του 2013. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν αποστο-

λές σε 8 χώρες, οι οποίες κάλυψαν 11 πόλεις και σε αυτές συμ-

μετείχαν πέραν των 245 κυπριακών επιχειρήσεων.  Τεράστιας επι-

τυχίας θεωρούνται οι Προεδρικές αποστολές που διοργανώθηκαν 

στο Κουβέιτ τον Οκτώβριο του 2013 και στο Κατάρ και στα Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα το 2014. Σε όλες τις αποστολές η Κυπρια-

κή αντιπροσωπεία ξεπερνούσε τις 60 εταιρείες σε κάθε επίσκεψη. 

Ο θεσμός των Προεδρικών αποστολών θεωρείται πολύ επιτυχη-

μένος γιατί λόγω ακριβώς της παρουσίας του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις αρχές και τα 

Επιμελητήρια της χώρας που επισκέπτεται η αποστολή, με απο-

τέλεσμα να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή τοπικών εταιρειών και 

κατ΄επέκταση μεγαλύτερος αριθμός κατ’ ιδίαν συναντήσεων για τα 

μέλη της αποστολής. Εκτός από τις προεδρικές αποστολές, την 

περίοδο που πέρασε οργανώθηκαν αποστολές και φόρουμ σε Ιν-

δία, Κουβέιτ, Κίνα, Τσεχία, Πολωνία, Ρωσία, Λίβανο και Ουκρανία 

με συμμετοχή πέραν των 245 εταιρειών. 

Διμερείς επιχειρηματικοί σύνδεσμοι με άλλες χώρες 

Η οικονομική διπλωματία έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε 

πολύ χρήσιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής για τις διάφορες κυβερ-

νήσεις. Στην Κύπρο, λόγω και του πολιτικού προβλήματος που αντι-

μετωπίζει η χώρα μας, η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων με διάφορες χώρες, ιδιαίτερα με χώρες που έχουν και πο-

λιτική επιρροή, λειτουργεί θετικά και προς την κατεύθυνση του πο-

λιτικού θέματος.

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την σημασία και την δυναμική που δημι-

ουργεί η παρουσία τόσων ξένων εταιρειών στην Κύπρο, προωθεί 

εδώ και χρόνια την ίδρυση Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων με 

διάφορες χώρες. Σήμερα λειτουργούν 30 τέτοιοι Σύνδεσμοι, στους 

οποίους συμμετέχει και η συντριπτική πλειοψηφία των πιο επίλε-

κτων κυπριακών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες αυτών των Συνδέσμων συ-

μπεριλαμβάνονται και τα πιο κάτω:

• Διοργάνωση μαζί με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού επιχειρηματικών αποστολών/φό-

ρουμ στις αντίστοιχες χώρες για προώθηση και προβολή της Κύ-

πρου και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει.

• Διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματι-

ών των δύο χωρών για ανάπτυξη συνεργασιών.

• Προέλκυση επενδύσεων από τις χώρες αυτές.

• Καταγραφή προβλημάτων και κατάθεση εισηγήσεων για επίλυση 

τους ώστε να διανοίγονται περισσότερες προοπτικές και ευκαιρί-

ες για συνεργασίες.

• Παροχή από μέλη των Συνδέσμων τεχνικής υποστήριξης προς 

το Κράτος. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η συμβολή των Προ-

έδρων των Κυπρο-Ρωσικού, Κυπρο-Ινδικού και Κυπρο-Ουκρα-

νικού Συνδέσμων στις διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Οικο-

νομικών για τις συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις 

χώρες αυτές.

• Διοργάνωση στην Κύπρο συνεδρίων με συμμετοχή ομιλητών από 

τις χώρες αυτές.

• Στενή και συνεχή επαφή με τους Πρέσβεις των αντίστοιχων χω-

ρών στην Κύπρο για την συνδιοργάνωση αριθμού εκδηλώσεων. 

Μέσα από αυτή την σχέση που αναπτύσσεται με τους Πρέσβεις 

δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για ευκολότερη προώθηση 

και κατανόηση των αιτημάτων μας σε θέματα που ενδιαφέρουν 

άμεσα την χώρα μας.

Για την λειτουργία και δραστηριοποίηση αυτών των Συνδέσμων, το 

ΚΕΒΕ διαθέτει σε μόνιμη βάση αριθμό στελεχών του, τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις  και υποδομές του, ενώ καλύπτει και μεγάλο μέρος 

των εξόδων διοργάνωσης των διαφόρων αποστολών/εκδηλώσεων 
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που διοργανώνουν.

Την υπό αναφορά περίοδο δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δραστηρι-

οποίηση και επέκταση του θεσμού των Διμερών Επιχειρηματικών 

Συνδέσμων (Bilateral Business Associations) με πρωταρχικό σκο-

πό την προώθηση της Κύπρου και των διμερών επαγγελματικών 

σχέσεων με άλλες χώρες. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν δύο νέοι 

Σύνδεσμοι, ο Κύπρο-Σλοβακικός και ο Κύπρο-Νότιο Αφρικανικός. 

Μεγάλης σημασίας θεωρείται η δημιουργία του Κύπρο-Νότιο Αφρι-

κανικού αφού αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια για επι-

χειρηματικές σχέσεις και επαφές με την Αφρικανική ήπειρο.  

Παρά τις δυσκολίες της περιόδου οι Σύνδεσμοι δραστηριοποιήθη-

καν ενεργά με τη στενή συνεργασία των αντίστοιχων πρεσβειών 

τόσο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως διαλέξεις, σεμινάρια 

και αποστολές αλλά και σε φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις. 

Οι 30 Διμερείς Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν υπό 

την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι: 

•  Κυπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 

•  Κυπρο-Αμερικάνικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Βουλγάρικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Κροάτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Λιβανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Κυπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Κυπρο-Νότιος Αφρική Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Κυπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

• Κυπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Ρωσσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

•  Κυπρο-Τσέχικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Κυπρο-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου 

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 

Συνάντηση του Προέδρου του 

ΚΕΒΕ με τον Υφυπουργό 

της Πορτογαλίας 
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Τ  
ο ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό του ρόλο στα 

εργασιακά πράγματα του τόπου δίδει μεγάλο βάρος στις 

εξελίξεις που διαμορφώνονται στο τομέα των εργασιακών 

σχέσεων και ιδιαίτερα σήμερα που η Κυπριακή Οικονομία διέρχεται 

περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει άμεσα τις 

εξελίξεις στο τομέα της απασχόλησης και κατ΄επέκταση την βιωσι-

μότητα των κυπριακών επιχειρήσεων.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ ως εντολοδόχος  του επιχειρηματι-

κού κόσμου συμμετέχει ενεργά στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-

ματεύσεις και σε όλα τα Τριμερή Σώματα στο Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου συμβάλει αποφασιστι-

κά στην ετοιμασία και έγκριση νομοθετημάτων που διέπουν τα ερ-

γασιακά πράγματα του τόπου. Η απασχόληση και η καταπολέμη-

ση της ανεργίας αποτελούσαν πάντοτε για το ΚΕΒΕ τομείς υψίστης 

προτεραιότητας. Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το ΚΕΒΕ, λόγω 

και του ψηλού ποσοστού ανεργίας που έφθασε τον Ιούνιο του 2014 

στο 15.7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατέθεσε στην Εθνι-

κή Επιτροπή Απασχόλησης συγκεκριμένες εισηγήσεις για αναχαίτιση 

της ανεργίας. Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην ετοιμα-

σία των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης που καλύπτουν επιχει-

ρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στα 

οποία για πρώτη φορά συμπεριλαμβανόταν και σχέδιο στήριξης της 

απασχόλησης για τη μεταποιητική βιομηχανία, μετά από σχετική ει-

σήγηση και ενέργειες του ΚΕΒΕ.

Για τα Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης και της εφαρμογής του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΚΕΒΕ. Κατά την διάρκεια της συνάντησης πέραν από 

την ενημέρωση της Υπουργού ανταλλάγηκαν απόψεις για τα θέματα 

στήριξης της απασχόλησης και της συγκράτησης του εργατικού κό-

στους στις επιχειρήσεις. 

Το θέμα της αποκρατικοποίησης των Ημικρατικών Οργανισμών βρέ-

θηκε στο προσκήνιο των εξελίξεων πολλές φορές στην  υπό επισκό-

πηση περίοδο, με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Ημικρατικών 

Οργανισμών να πραγματοποιούν απεργίες εκφράζοντας την αντίθε-

ση τους στην ανάγκη για αποκρατικοποιήσεις.  Το ΚΕΒΕ καταδίκα-

σε έντονα την ενέργεια αυτή και ζήτησε όπως τερματιστούν αμέσως 

οι απεργίες οι οποίες εκτός του ότι παραλύουν ολόκληρη την οικο-

νομία προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις, 

δυσφημίζουν την εικόνα της Κύπρου διεθνώς.

Ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και της άμεσης συμμετοχής του 

ΚΕΒΕ στη μεσολαβητική προσπάθεια της Υπουργού Εργασίας, έγι-

νε κατορθωτή η  εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης που είχε ως 

αποτέλεσμα τον τερματισμό των απεργιών. Σε σχέση με το Δημόσιο 

Τομέα, το ΚΕΒΕ επεσήμανε για ακόμα μια φορά ότι θα πρέπει να γί-

νουν βαθειές τομές στην δημόσια υπηρεσία που αφορούν την σμί-

κρυνση του μεγέθους της δημόσιας υπηρεσίας, την διαφοροποίη-

ση του συστήματος παροχής μισθολογικών αυξήσεων, την εισαγωγή 

νέου συστήματος αξιολόγησης, της περαιτέρω αύξησης της συνει-

σφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο σχέδιο συνταξιοδότησης και 

την παγοποίηση των προσλήψεων. Παράλληλα το ΚΕΒΕ υποστή-

ριξε την ανάγκη άρσης του παγώματος των προαγωγών στο δημό-

σιο τομέα χωρίς ωστόσο την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων 

καθότι η υπολειτουργία των Τμημάτων και Υπηρεσιών στα διάφο-

ρα Υπουργεία προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα στην εύρυθμη λει-

τουργία της κρατικής μηχανής ταλαιπωρώντας αχρείαστα τους πο-

λίτες και τις επιχειρήσεις.

Στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας το ΚΕΒΕ 

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία καθότι συμβάλουν αποφασιστικά στη 

μείωση των εργατικών ατυχημάτων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ 

πέραν από την διοργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση των μελών 

του για τις υποχρεώσεις τους με βάση τη σχετική νομοθεσία και τη 

συμμετοχή του στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, 

υπέγραψε μαζί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους το κείμενο της 

Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

2013 – 2020 και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του.

Τέλος το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέ-

σεων του ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις Τριμερείς Επιτροπές 

και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εργασιακά Θέματα 

ως εκπρόσωπος του Εργοδοτικού κόσμου της Κύπρου.

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Εργατικό Συμβου-

λευτικό Σώμα στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενερ-

γά ήταν τα ακόλουθα:

• Εφαρμογή Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων της κρίσης

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

• Έγκριση 11 Νομοσχεδίων και Κανονισμών σχετικά με θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

• Νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Ερ-

γασία κατά την περίοδο 2013-2020 και Σχέδιο Δράσης υλοποίη-

σης της

• Προσχέδιο Κώδικα Πρακτικής για την Πυροπροστασία Εγκατα-

στάσεων Υγραερίου

• Κύρωση σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την 

Ασφάλεια και Υγεία κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην ερ-

γασία

Εργασιακά Θέματα
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• Οι περί εργοδοτουμένων στα Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Τρο-

ποποιητικοί Κανονισμοί

• Προσχέδιο των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του 

Ταμείου) τροποποιητικών Κανονισμών και Νομοσχέδιο για την 

τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου

• Ανεργία και πρόοδος υλοποίησης προνοιών του Μνημονίου που 

αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων

• Αναθεώρηση Επιδοματικής Πολιτικής του κράτους

• Μη επιβολή πρόσθετου τέλους σε οφειλόμενες εισφορές Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων για το 2013

• Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Προστασίας των Δικαιω-

μάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

Εργοδότη

• Συναντήσεις/Εκδηλώσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην 

εργασία

• Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των προτύπων που υιοθετούνται 

από τη Διεθνή Σύνοδο Εργασίας

• Έκδοση Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των ερ-

γαζομένων

• Σχέδιο ταχύρρυθμης κατάρτισης νεοεισερχόμενων στην απασχό-

ληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας

• Νομοσχέδιο που προνοεί για την εφαρμογή του Κανονισμού του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ελεύ-

θερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης

Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης 

η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση της αγοράς εργασίας, την 

ενημέρωση για το ενδεχόμενο εισαγωγής ρυθμίσεων για περιορισμό 

των αδειών απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες, την πα-

ράνομη/αδήλωτη εργασία και το σχέδιο δράσης της Κύπρου “Εγ-

γύηση για τη Νεολαία”. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην 

ετοιμασία των Σχεδίων που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ερ-

γασίας για στήριξη της απασχόλησης και παροχή κινήτρων για πρό-

σληψη ανέργων.

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του οποίου το ΚΕΒΕ είναι 

μέλος κατά την υπό εξέταση περίοδο ασχολήθηκε με σωρεία σημα-

ντικών θεμάτων όπως:

• Τροποποίηση της Νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μη 

επιβολή πρόσθετου τέλους σε οφειλόμενες εισφορές Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων για το 2013 και αναστολή ποινικών διώξεων.

• Ειδική Αναλογιστική Μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων

• Αίτημα Βρετανικών Βάσεων για εξαίρεση από την έκδοση Βεβαί-

ωσης Έναρξης Απασχόλησης μισθωτού

• Καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση των εργα-

σιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω πλεονασμού

• Αύξηση του ύψους εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων από 1/1/2014 κατά 1% τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον 

εργοδοτούμενο

• Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για μετα-

φορά ποσού από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων 

στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας.

• Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Συνταξιοδοτικά 

Σχέδια

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 

Πηλείδης απευθύνει σύντομο 

χαιρετισμό στο 3ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε 

το Μάρτιο του 2013 και ήταν υπό 

την αιγίδα του ΚΕΒΕ
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Συμβούλιο κεντρικου ταμειου αδειων

Κατά την υπό εξέταση περίοδο το Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου 

Αδειών ασχολήθηκε με τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης 

Αδειών. Λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης του Τα-

μείου, η θέση που εξέφρασε το ΚΕΒΕ είναι ότι προτεραιότητα θα 

πρέπει να δίνεται στην πληρωμή των αδειών των εργοδοτουμένων 

και το Σχέδιο να λειτουργήσει μόνο για τα ξενοδοχεία και όχι για τα 

αναπαυτήρια των συντεχνιών.

Συμβούλια Ταμείων Πλεονάζοντος Προσωπικού και Προστα-

σίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας του εργοδότη

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου Πλεονάζοντος 

Προσωπικού και για την προστασία του Δικαιώματος των Εργοδο-

τουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη τα οποία 

ασχολήθηκαν με τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαρια-

σμούς των δύο ταμείων κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο αριθμός 

των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για πληρωμή από το Ταμείο Πλεο-

νάζοντος Προσωπικού μέχρι τον Αύγουστο του 2013 ήταν αυξημέ-

νος κατά 56.8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2012 (10,165 το 

2013, 6,482 το 2012) ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης 

ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που πλήτ-

τει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφαλείας και Υγείας

Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, συμμετείχε ενεργά στις εργα-

σίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο 

ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων όπως:

• Νέα Στρατηγική της Κύπρου για Ασφάλεια και Υγεία στην εργα-

σία για την περίοδο 2013-2020

• Τροποποίηση Συμβολαίων Ανάθεσης Μελέτης Οικοδομικών Έρ-

γων του Δημοσίου

• Νόμος που κυρώνει τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-

γασίας για την Ασφάλεια κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην 

εργασία

• Κώδικας Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

• Κώδικας Πρακτικής για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων με 

υγραέριο

• Οι Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Προτεινόμενοι Κανονισμοί

• Κώδικας Πρακτικής για τη διαβούλευση Εργοδότη – Εργοδοτου-

μένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

• Οι Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας για 

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμοί

• Οι Περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλί-

μακας σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί

• Κώδικας Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Χώρου

• Οι Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και 

Εργασιακά θέματα

Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, 

βουλευτές, αξιωματούχοι του 

κράτους και άλλοι ενδιαφερόμενοι 

παρακολούθησαν το 3ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο.
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Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Οι Περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των 

Νέων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 

Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

• Μέτρα βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων από τον 

αμίαντο

• Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστή-

ρων

• Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και Άλλους Χώρους Διανομής 

Υγραερίου Κίνησης

• Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ασφάλεια και Υγεία 

στην Εργασία

• Εκστρατείες Επιθεώρησης για το 2014

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για αναχαίτιση της ανεργίας

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για 

το 1ο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 16.9% 

του εργατικού δυναμικού σημειώνοντας αύξηση 0.9 ποσοστιαίων 

μονάδων σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013 και αύξηση 1.1 πο-

σοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Το ΚΕΒΕ εκφράζοντας επανειλημμένα τις ανησυχίες του από την 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε συνδυασμό με την δραστική μεί-

ωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατέθεσε τις πιο κάτω 

εισηγήσεις για αναχαίτιση της ανεργίας:

1. Το κράτος να υιοθετήσει αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα βοη-

θήσει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας έτσι 

ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

2. Να διασυνδεθεί η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να 

υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους απασχόλησης.

3. Εφαρμογή σύγχρονων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης (με-

ρική απασχόληση, εργασία από το σπίτι, εργασία με το κομμάτι 

κ.λ.π.)

4. Να ενισχυθεί περαιτέρω η αγορά εργασίας με κίνητρα κατάρτι-

σης και εξειδίκευσης και περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής επι-

χειρηματικότητας.

5. Παροχή βοήθειας σε ανέργους και σε νέους που ξεκινούν την 

δική τους επιχείρηση, π.χ. με την παροχή κατάρτισης για την 

υποστήριξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τη πα-

ροχή κεφαλαίου εκκίνησης, ή με την μείωση ή κατάργηση της 

φορολογίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

6. Παροχή κινήτρων από το κράτος για ενίσχυση της επιχειρηματι-

κότητας

7. Βελτίωση των υπηρεσιών Δημόσιας Απασχόλησης με την Παρο-

χή Εντατικής καθοδήγησης, κατάρτισης και αναζήτηση θέσεων 

Εργασίας τις πρώτες εβδομάδες της ανεργίας ιδίως για τους νε-

αρούς ανέργους.

8. Εντοπισμός ευκαιριών απασχόλησης και απαιτήσεων δεξιοτήτων 

ώστε να οργανώνεται καλύτερα η προσφορά κατάρτισης.

9. Διατήρηση όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων σε θέσεις 

εργασίας με την προσωρινή προσαρμογή των ωρών εργασίας 

και σε συνδυασμό με την επανεκπαίδευση και χρηματοδοτική 

υποστήριξη από το δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

10. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, π.χ. με την μείωση του μη μισθολογικού κόστους ερ-

γασίας και την εφαρμογή της πολιτικής ευελιξίας με ασφάλεια.

11. Καταπολέμηση της παράνομης - αδήλωτης εργασίας

Στιγμιότυπο από το δείπνο 

που παρέθεσε στα πλαίσια του 

3ου Ενεργειακού Συμποσίου 

το Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

και η Εταιρεία fmw fi nancial media 

way, παρουσία του Προέδρου της 

Κύπρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, 

του Υπουργού Ενέργειας της 

Ελλάδας κ. Γιάννη  Μανιάτη και του 

Προέδρου του ΚΕΒΕ 

κ. Φειδία Πηλείδη
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12. Συνέχιση της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας για μέτρα στή-

ριξης της απασχόλησης όπως τα Σχέδια Χορηγιών

13. Επέκταση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων καθόλη 

την διάρκεια του χρόνου με ταυτόχρονη κατάργηση των περιο-

ρισμών σε σχέση με τις τουριστικές περιοχές.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Κατά την υπό αναφορά περίοδο έχει ψηφιστεί σε νόμο ο θεσμός 

του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το Ε.Ε.Ε. ισχύει σε όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει να διασφαλίσει 

για κάθε άτομο και οικογένεια ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης στη 

βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα του,  την περιουσία, την 

σύνθεση της οικογένειας, τις στεγαστικές ανάγκες καθώς και τυχόν 

εξειδικευμένες ανάγκες. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία δο-

μών που θα είναι σε θέση να στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις 

οικογένειες και τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη τέτοιας στήριξης.

Ουσιαστικά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.) θα αντικατα-

στήσει μέσα από ένα στοχευμένο τρόπο το υφιστάμενο δημόσιο βο-

ήθημα. Με το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε. θα συνυπάρχουν και τα κοινω-

νικά προγράμματα που παρέχουν στήριξη για πρόσθετες ανάγκες 

των πολιτών που δεν θα καλύπτονται από το Ε.Ε.Ε. όπως προγράμ-

ματα για στήριξη των προσφύγων, των φοιτητών, των οικογενειών 

με παιδιά, των μονογονιών και των ατόμων με αναπηρία.

Οι δικαιούχοι και τα άλλα ενήλικα μέλη της οικογενειακής μονάδας 

έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά και αποδεδειγμένα να 

επιδιώκουν καλυτέρευση της οικονομικής τους κατάστασης με συ-

νεχή συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, με 

στόχο την ένταξη, επανένταξη ή την βελτίωση της θέσης εργασίας 

τους. Το ΚΕΒΕ συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις για ετοιμα-

σία του Ε.Ε.Ε. συμφώνησε με την εισαγωγή του θεσμού και κατέθε-

σε συγκεκριμένες εισηγήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών, αφού προ-

ηγουμένως είχε πάρει τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού Εργασίας ότι 

τα επιπρόσθετα 25 εκ. Ευρώ που θα χρειαστούν θα εξευρεθούν από 

άλλους πόρους χωρίς την επιβολή πρόσθετων φορολογιών.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Το ΚΕΒΕ συνέβαλε αποφασιστικά στην εφαρμογή του θεσμού του 

διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων θεωρώντας 

ότι η ενέργεια αυτή έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Στην επιχειρηματολογία του το ΚΕΒΕ για ανανέωση του Διατάγμα-

τος τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Διάταγμα έχει συμβάλει στην ανά-

πτυξη της οικονομίας, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του λια-

νικού εμπορίου που είχε ως αποτέλεσμα τη αύξηση των δημοσίων 

εσόδων και στην σημαντική αύξηση της απασχόλησης με την πρό-

σληψη ανέργων για να καλύπτουν τις επιπρόσθετες ώρες λειτουρ-

γίας των καταστημάτων.  Το διευρυμένο ωράριο βοήθησε αρκετές 

επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας, όπως και 

τους προμηθευτές τους να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους δη-

μιουργώντας και  νέες θέσεις εργασίας.

Κατώτατα ημερομίσθια

Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά λόγω 

της βαθειάς οικονομικής ύφεσης και ως εκ τούτου το ύψος του κα-

τώτατου μισθού θα πρέπει να μειωθεί κατά 15% ως μέτρο τόνωσης 

της απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες προσπα-

θούν να επιβιώσουν. Εξάλλου με βάση στοιχεία που δημοσιεύει η 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο 

είναι ένας από τους ψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. Το ΚΕΒΕ υποστήριξε ότι η εισήγηση του για μείωση 

του Κατώτατου μισθού συνάδει πλήρως με την πολιτική της Κυβέρ-

νησης ότι ο Κατώτατος Μισθός θα πρέπει να είναι το 50% του Εθνι-

κού Διάμεσου Μισθού.

Παρόλη την αντίθεση του ΚΕΒΕ το Διάταγμα για τους κατώτατους 

μισθούς για το 2014 ανανεώθηκε χωρίς μεταβολή.  Ως εκ τούτου 

ο κατώτατος μισθός για τους πωλητές, γραφείς, τους νοσηλευτι-

κούς και σχολικούς βοηθούς τους βοηθούς βρεφοκόμους και παιδο-

κόμους καθορίζεται στο ποσό των €870 στην πρόσληψη και €924 

μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στο ίδιο εργοδότη.

Για τους φρουρούς καθορίζεται στο ποσό των  €4.90 την ώρα και 

€5.20 μετά από 6 μήνες υπηρεσίας και για τους καθαριστές στο 

ποσό των €4.55 την ώρα και €4.84 μετά από 6 μήνες υπηρεσίας.

Μείωση εργατικού κόστους

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει το ΚΕΒΕ στη ανάγκη μείωσης του ερ-

γατικού κόστους ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότη-

τας και  αποδοτικότητας των εργαζομένων, σε μια προσπάθεια ενί-

σχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Στα 

πλαίσια αυτά συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις τόσο σε 

κλαδικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα των δι-

απραγματεύσεων αυτών υιοθετήθηκαν μέτρα όπως η ελαστικοποί-

ηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και προσωρινή αναπρο-

σαρμογή των ωφελημάτων των εργοδοτουμένων. Επιπρόσθετα με 

εισήγηση του ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Εργασίας υιοθέτησε Σχέδιο επι-

δότησης του μισθού του υφιστάμενου προσωπικού στον τομέα του 

Λιανικού Εμπορίου με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τα 

Εργασιακά θέματα
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μέτρα αυτά συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη συνέχιση της λειτουρ-

γίας των επιχειρήσεων και στην αποφυγή περισσότερων απολύσε-

ων λόγω πλεονασμού.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Την εισαγωγή του Θεσμού των ευέλικτων μορφών απασχόλησης 

συνεχίζει να προωθεί το ΚΕΒΕ ως μέτρο που δίνει την απαραίτητη 

ευελιξία στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα δικαιώ-

ματα των εργαζομένων μέσω οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. Τέ-

τοιες μορφές απασχόλησης είναι το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η 

μερική απασχόληση, η υπεργολαβία, η τηλεργασία και η εργασία με 

το κομμάτι. Το ΚΕΒΕ προωθεί το θεσμό αυτό μέσω των σεμιναρί-

ων που διοργανώνονται καθώς και μέσω των συλλογικών διαπραγ-

ματεύσεων ώστε να περιληφθούν στις συλλογικές συμβάσεις. Πα-

ράλληλα το ΚΕΒΕ προτρέπει τα μέλη του να εφαρμόσουν το θεσμό 

αυτό ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε επιχείρη-

ση. Επίσης το ΚΕΒΕ με διαβήματα του προς το Υπουργείο Εργασί-

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέτυχε να υλοποιηθεί το 

σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις.

Εθνικός φορέας δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής

Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό ρόλο στην ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης Δη-

μογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014-2015 με την κατάθε-

ση εισηγήσεων. Κύριος σκοπός του Φορέα είναι η παρακολούθηση 

των δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο και η κατάθεση εισηγήσε-

ων και προτάσεων για την αναβάθμιση και δημιουργία κατάλληλων 

πολιτικών για την αντιμετώπιση τους, καθώς επίσης και η συμφιλίω-

ση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Στρατηγική της Κύπρου για την ασφάλεια 

και υγεία στην εργασία 2013-2020

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία της 

Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργα-

σία 2013-2020 που υπογράφτηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρό-

νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όλους τους κοινωνικούς εταί-

ρους.

Η στρατηγική καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες 

που τίθενται για την επίτευξη του στόχου που είναι η συνεχής και 

σταθερή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους χώ-

ρους εργασίας.

Βασικοί άξονες της Στρατηγικής είναι:

• Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Θεσμικού 

Πλαισίου.

• Ύπαρξη κατάλληλου, επαρκούς και λειτουργικού Νομοθετικού 

Πλαισίου πλήρως εναρμονισμένου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

• Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας.

• Βελτίωση της λειτουργίας Υποστηρικτικών Θεσμών.

• Εισαγωγή και εφαρμογή κατάλληλου Συστήματος Επιτήρησης 

της Υγείας των εργοδοτουμένων.

• Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας Ασφάλει-

ας και Υγείας.

• Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

σε άλλους Τομείς Πολιτικής.

• Ενθάρρυνση και αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου και της 

έρευνας.

• Στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 

Πηλείδης απευθύνει σύντομο 

χαιρετισμό στο Συνέδριο «Casino in 

Cyprus: Αντίστροφη Μέτρηση» που 

πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 

του 2013 στη Λάρνακα υπό την 

αιγίδα του ΚΕΒΕ
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• Ενεργός συμμετοχή στα Σώματα και στις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κώδικας πρακτικής για τη θερμική 

καταπόνηση των εργαζομένων

Με την ενεργό συμμετοχή και τις ουσιαστικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ, 

τέθηκε σε ισχύ από το Καλοκαίρι του 2014 η υποχρεωτική εφαρμο-

γή του Κώδικα Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζο-

μένων. Ο Κώδικας περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την 

αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλει-

στούς ή υπαίθριους χώρους.

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τον κάθε εργο-

δότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειω-

θούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθε-

ση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώ-

ρους και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και παραγωγικό εργασιακό 

περιβάλλον. Με βάση τον Κώδικα Πρακτικής, το Τμήμα Επιθεώρη-

σης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων εκδίδει προειδοποιητική ανακοίνωση όταν ενδέχεται 

να επικρατήσουν συνθήκες πολύ σοβαρού καύσωνα. Η ανακοίνω-

ση αναφέρει ότι οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα 

υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτί-

μησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων 

από το θερμικό φόρτο, μη αποκλειόμενης της αλλαγής εργασίας / 

ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.

Σεμινάρια του ΚΕΒΕ για εργασιακά θέματα

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσε-

ων του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σειρά σεμιναρίων 

με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και υποβοήθηση των κυπριακών 

επιχειρήσεων σε θέματα της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων, τα τοπικά Επιμελητήρια και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πληροφόρησης, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε σεμι-

νάρια, τα οποία παρακολούθησαν ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτε-

ρα στελέχη επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση των 

συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά θέματα όπως:

• Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Περί Τερματισμού Απασχολήσεως

• Περί Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδο-

τουμένων σε περίπτωση Μεταβίβασης Επιχείρησης, Εγκατάστα-

σης, Τμήμα Επιχείρησης ή Εγκατάστασης

• Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

• Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας

Εργασιακά θέματα

Στιμιότυπο από την επιμελητηριακή 

εκστρατεία για τα οφέλη  της λύσης 

του κυπριακού στην οικονομία
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Συμμετοχή στη συνδιάσκεψη της διεθνούς οργάνωσης εργασίας

Στη 103η Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το 

ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από το Γενικό του Γραμματέα, κ. Μάριο Τσι-

ακκή και τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων κ. Αιμί-

λιο Μιχαήλ.  

Στην συνδιάσκεψη συζητήθηκαν τα Θέματα του Στρατηγικού Στό-

χου της Πολιτικής Απασχόλησης, της Μετάβασης από την Άτυπη 

στην Τυπική Οικονομία και της Επανεξέτασης της υφιστάμενης Σύμ-

βασης με στόχο να καλύπτει τα κενά στην προώθηση μέτρων πρό-

ληψης, προστασίας και αποζημιώσεων για αποτελεσματική μείωση 

της καταναγκαστικής Εργασίας. 

Πέραν από τις επαφές που είχαν με εκπροσώπους του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων χωρών για θέμα-

τα εργασιακών σχέσεων, οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν στις 

εργασίες των επιτροπών και κατέθεσαν τις απόψεις και προβληματι-

σμούς των κυπρίων εργοδοτών.

Υπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Το προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών 

Σχέσεων πέραν από την εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ και των μελών 

του σε όλα τα τριμερή Σώματα και επιτροπές (Τριμερείς και Κοινο-

βουλευτικές Επιτροπές) όπου συζητούνται θέματα εργασιακού πε-

ριεχομένου προσέφερε μεταξύ άλλων σε πάρα πολλά μέλη τις πιο 

κάτω υπηρεσίες:

• Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων καθώς επίσης 

και βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με τις Συνδικαλιστικές Οργα-

νώσεις.

• Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων προ-

σωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους χώρους εργασί-

ας.

• Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον Τερματισμό Απα-

σχόλησης, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Ασφάλεια και Υγεία και 

το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το φάσμα της εργατι-

κής νομοθεσίας.

• Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα.

• Βοήθεια στις επιχειρήσεις - μέλη στη διεκδίκηση και εξασφάλιση 

αδειών εισαγωγής ξένων εργατών.

Στιγμιότυπο από τις 

επίσημες διαπραγ-

ματεύσεις Κύ-

πρου-Κατάρ με τη 

συμμετοχή και του 

Προέδρου του ΚΕΒΕ 

κ. Φειδία Πηλείδη
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Επιμορφωτική δραστηριότητα

Η 
επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε 

και το 2013 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 30 

προγράμματα σ’ όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στενός συνεργάτης 

του Επιμελητηρίου στη διοργάνωση των προγραμμάτων είναι 

η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, τα Τοπικά 

Επιμελητήρια και άλλοι φορείς, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Το 2013 συνεχίσθηκε  η συμφωνία του ΚΕΒΕ με το Κυπριακό 

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για την από κοινού 

διοργάνωση συγκεκριμένων σεμιναρίων.  

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:

• «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 

(E.F.A.W.)» (Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός)

• «Incoterms 2010 and Transport Documentation: 10 Easy Steps 

to Dscrepancy – Free Documents» (Λευκωσία)

• «Running a Family Business in Times of Austerity» (Λευκωσία)

• «Πώς να Ηγηθείτε Αποτελεσματικά σε Κατάσταση Οικονομικής 

Κρίσης» (Λευκωσία 2 φορές)

• «Accounting for Managers» (Λευκωσία 2 φορές)

• «Ορθή Εφαρμογή της Εργασιακής Νομοθεσίας στο Χώρο της 

Επιχείρησης» (Λευκωσία 3 φορές, Λεμεσός)

• «Αυξάνοντας τις Πω-λύσεις εν Μέσω Οικονομικής Κρίσης» 

(Λευκωσία)

• «Αξιοποίηση των Social Media για Σκοπούς Μάρκετινγκ, 

Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών» (Λευκωσία)

• «Δείχνω την Αξία μου ως Ιδιαιτέρα Γραμματέας» (Λευκωσία)

• «Διαχείριση Ενέργειας και Ευκαιρίες Εξοικονόμησης Ενέργειας» 

(Λευκωσία)

• «A Radical Low Cost Approach to Growing Your Business» 

(Λάρνακα)

• «Innovative e-commerce and Online Marketing SOlutions for 

the Cyprus Tourism» (Πάφος)

• «Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών» (Λευκωσία)

• «Ενθουσιάζοντας τους Πελάτες – The WOW Eff ect» (Ελ. Περ. 

Αμμ/στου)

• «Εγγυητικές Επιστολές και η Εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων 

(URDG758)» (Λευκωσία)

• «Στρατηγικές σε Δράση» (Λευκωσία)

• «Αντιμετωπίζοντας την Κρίση με Στρατηγικές Συναισθηματικού 

Μάρκετινγκ» (Λευκωσία)

• «Αναθεωρημένη (2013) Διεθνής Πρακτική για τον Έλεγχο των 

Εγγράφων Βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων» (Λεμεσός, Λευκωσία)

• «Προσέχω τον Πελάτη μου: Επενδύω στην Επιχείρησή μου» 

(Λευκωσία)

• «Innovative E-Commerce and Online Marketing Solutions for 

Small Businesses in Cyprus» (Λάρνακα, Λευκωσία)

• «Επανεξετάζοντας το Επιχειρηματικό Μοντέλο Καινοτόμες 

Προσεγγίσεις» (Λευκωσία) 

Επαγγελματικές εξετάσεις 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε 

συνεργασία με την ICT-Europe (Φορέας Πιστοποίησης 

Πληροφορικής) συνέχισαν και μέσα στο 2013 την συνεργασία 

τους στα θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση των 

εξετάσεων πληροφορικής που διοργανώνονται από την ICT-

Europe στην Κύπρο. Τα πιστοποιητικά επιτυχίας που εκδίδονται 

στους επιτυχόντες των πιο πάνω εξετάσεων φέρουν την σφραγίδα 

τόσο της ICT-Europe όσο και του ΚΕΒΕ.

Οι νέες εξετάσεις που πραγματοποιούνται online με τους 

υποψήφιους να γνωρίζουν τα αποτελέσματα τους ακριβώς μετά 

τη λήξη των εξετάσεων, διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο όσο και 

την εγκυρότητα τους.

Η ICT-Europe / ΚΕΒΕ είναι φορέας Πιστοποίησης Πληροφορικής 

στην Κύπρο, που διενεργεί εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες.

Τα διπλώματα της ICT-Europe τυγχάνουν της αναγνώρισης και της 

έγκρισης του ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

της Ελλάδος) και είναι αναγνωρισμένα από όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διπλώματα στοχεύουν να διευκολύνουν 

τόσο τους κατόχους τους στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας 

σ’ όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον και τις 

επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν και να εργοδοτούν κατάλληλα 

καταρτισμένα στελέχη.   

Τα επίπεδα εξετάσεων καλύπτουν όλες τις ανάγκες της αγοράς, 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση
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από προγράμματα παιδιών μέχρι και τα πιο εξειδικευμένα θέματα 

πληροφορικής και προσφέρονται τόσο στην Ελληνική όσο και 

στην Αγγλική. Οι εξετάσεις υποστηρίζονται από ολοκληρωμένη 

σειρά βιβλίων καθώς και άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων.  

Προτρέπουμε όλες τις επιχειρήσεις / οργανισμούς στην Κύπρο 

να συνεχίσουν να αντικρύζουν ευνοϊκά την προσπάθεια αυτή του 

ΚΕΒΕ και να ζητούν για σκοπούς προσλήψεων προσωπικού τα 

Πιστοποιητικά της ICT-Europe/ΚΕΒΕ.

Η ICT-Europe/ΚΕΒΕ συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο 

στην 21η Εκπαιδευτική Έκθεση που διοργάνωσε το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Αρχή Κρατικών 

Εκθέσεων. 

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο του  

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 

στην Κύπρο για τις διαιτησίες
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T 
ο Γραφείο Τύπου αποτελεί την πύλη και το σύνδεσμο 

επικοινωνίας του ΚΕΒΕ με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

για την προβολή στην κοινή γνώμη  των θέσεων του 

Επιμελητηρίου  και γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου  στα 

θέματα της επικαιρότητας 

Οι πιεστικές συνθήκες που επισώρευσε  η οικονομική κρίση και οι 

συνακόλουθες εξελίξεις κράτησαν το Γραφείο Τύπου σε αυξημένη 

εγρήγορση κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ώστε να δημοσιοποιεί 

άμεσα τις απόψεις του ΚΕΒΕ στα αναφυόμενα προβλήματα 

και για τις ρυθμίσεις  που επιβάλλεται να προωθηθούν  για την 

αντιμετώπιση  τους τόσο για στήριξη της επιχειρηματικότητας όσο 

και για αποτροπή καταστάσεων καταστροφικών  για την οικονομία 

και το κοινωνικό σύνολο. 

Στο χρόνο που πέρασε το Γραφείο Τύπου συνέχισε να ασχολείται 

με την έκδοση των ανακοινώσεων για τις δραστηριότητες του 

ΚΕΒΕ στους διάφορους τομείς των ενδιαφερόντων του  και να 

προβάλλει τις θέσεις του σε θέματα που εγείρονταν. Οργανώθηκαν  

επίσης διασκέψεις τύπου και συνεντεύξεις του Προέδρου και άλλων 

αξιωματούχων του Επιμελητηρίου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

με κύριο περιεχόμενο τα επακόλουθα της    εφαρμογής μέτρων του 

μνημονίου . 

Ως αποτέλεσμα της πρόθυμης  εξυπηρέτησης που προσφέρει  το 

Γραφείο Τύπου  στο δημοσιογραφικό  κόσμο οι σχέσεις  ΚΕΒΕ με τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διατηρούνται σε πολύ  ψηλά επίπεδα  

με άμεσο αποτέλεσμα την  αμφίδρομη εξυπηρέτηση και των δυο 

πλευρών.

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η έκδοση του εκφραστικού οργάνου του ΚΕΒΕ    Εμποροβιομηχανική 

συνεχίστηκε την  περίοδο που καλύπτει η Ετήσια ΄Εκθεση. Στην ύλη 

της η εφημερίδα περιλαμβάνει άρθρα για επιχειρηματικά και γενικά 

για οικονομικά  θέματα με έμφαση στα ζητήματα της επικαιρότητας, 

αναφορές στη δράση του ΚΕΒΕ,  των Τοπικών Επιμελητηρίων  και 

των Επαγγελματικών Συνδέσμων όπως και άλλες εξελίξεις ειδικού 

ενδιαφέροντος για τον επιχειρηματικό κόσμο και τους μελετητές  

οικονομικών θεμάτων.  Δημοσιεύονται επίσης ενδιαφέροντα 

επιχειρηματιών του εξωτερικού  για εισαγωγές και εξαγωγές 

προϊόντων και υπηρεσιών  κρατικές και άλλες προσφορές από 

την Κύπρο,  διεθνείς  διαγωνισμοί  ειδικού ενδιαφέροντος για τον 

επιχειρηματικό μας κόσμο και γενικότερες ευκαιρίες και προτάσεις 

για συνεργασίες και κοινοπραξίες από διάφορες χώρες. 

Η Εμποροβιομηχανική συμπληρώνει ζωή πέραν των τριών 

δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας πέρασε από διάφορα στάδια 

βελτίωσης και αναδόμησης και αναπτύχθηκε σε  αποτελεσματικό 

όργανο  εξειδικευμένης επιχειρηματικής ενημέρωσης όπως και 

γενικότερης πληροφόρησης για  τα οικονομικο-εμπορικά δρώμενα.  

Ωστόσο στα πλαίσια των συνεχών αναδιαρθρώσεων και βελτιώσεων 

της εξυπηρέτησης του ΚΕΒΕ προς τα μέλη του βρίσκεται σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο, η αντικατάσταση της έντυπης εφημερίδας 

με την ηλεκτρονική  απευθείας  ενημέρωση των μελών και άλλων 

ενδιαφερομένων που προσφέρει η νέα τεχνολογία με στόχο η  

πληροφόρηση να είναι άμεση και αποτελεσματικότερη.    

Γραφείο Τύπου
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Η 
έγκαιρη, έγκυρη και άμεση παροχή επιχειρηματικής 

πληροφόρησης στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, ειδικά σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό και το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο εμπλουτίζει και ανανεώνει σε συνεχή και 

συστηματική βάση το σύστημα παροχής πληροφοριών του, έχοντας 

τη δυνατότητα να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες 

αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Κύπρου για τις τελευταίες 

εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας γενικότερα αλλά και σε άλλους 

τομείς του ενδιαφέροντος τους.

Η πληροφόρηση που παρέχει το ΚΕΒΕ στα μέλη του περιλαμβά-

νει μεταξύ άλλων  επιχειρηματικές συνεργασίες, τις τελευταίες επι-

χειρηματικές εξελίξεις σε Κύπρο και εξωτερικό, την προώθηση των 

Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, την υποβοή-

θηση των επιχειρήσεων του νησιού για την αναβάθμιση και την αύ-

ξηση της ανταγωνιστικότητας τους, όπως επίσης και την πλήρη και 

ουσιαστική ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργά-

νωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια άλλη 

μορφή πληροφόρησης, για την οποία γίνεται λεπτομερής αναφο-

ρά σε άλλο μέρος της παρούσας έκθεσης. 

Τράπεζα πληροφοριών  ΚΕΒΕ

Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες 

από 8,000 καταχωρήσεις και είναι η μοναδική στο είδος της πηγή 

πληροφόρησης με πλήρη στοιχεία των Κυπριακών επιχειρήσεων. 

Τα στοιχεία αυτά είναι ονόματα, διευθύνσεις, τομείς δραστηριότη-

τας των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα υπάρχουν καταχωρημένα 

στοιχεία Κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών οργανισμών, ξένων 

επιμελητηρίων και γενικά ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών τόσο 

στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό. Η τράπεζα πληροφοριών είναι 

συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ (www.ccci.org.cy) εξυ-

πηρετώντας πλήρως τα μέλη αλλά και τους χιλιάδες χρήστες της 

τράπεζας πληροφοριών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Εμπορική βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ Ενημέρωση μελών

Ανάμεσα στους βασικότερους στόχους του ΚΕΒΕ είναι η τακτική 

επικοινωνία με τα μέλη του και η ενημέρωση τους για θέματα που 

άπτονται του ενδιαφέροντος τους. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικότερα 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της μηνιαίας εφημερίδας του 

ΚΕΒΕ, της “Εμποροβιομηχανικής”, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα 

μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και σε διάφορους κυβερνητικούς και 

άλλους οργανισμούς. 

Κατ’ ιδίαν πληροφόρηση – Trade Enquiries

Η κατ’ ιδίαν πληροφόρηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων 

επιχειρηματιών στόχο έχει την παροχή αναγκαίων πληροφοριών, κυ-

ρίως όσον αφορά επιχειρηματικές συνεργασίες. Λόγω της ευελιξίας 

του συστήματος πληροφόρησης του Επιμελητηρίου, γίνεται εφικτή 

η εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, ενδια-

φερόντων συνεργασίας για την προώθηση των εμπορικών συναλλα-

γών των Κυπριακών επιχειρήσεων με ξένους.

Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ

Εκατοντάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό επισκέ-

πτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ, αφού περιλαμβάνει 

τον πλήρη κατάλογο των μελών του αλλά και όλες τις δραστηριότη-

τες και υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στα μέλη του. Η διαδικτυακή 

διεύθυνση του ΚΕΒΕ είναι www.ccci.org.cy

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς (European Reference Centre)

Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη και ολοκληρωμένη βιβλιοθή-

κη που λειτουργεί από το 2000 κυρίως με τις επίσημες εκδόσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών, του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, και άλλων Ευρωπαϊκών οργάνων, στην ελλη-

νική και αγγλική γλώσσα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις εξής εκ-

δόσεις και έγγραφα: 

• Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ίδρυ-

ση της μέχρι σήμερα, 

• ενημερωτικά φυλλάδια, 

• CD-ROMs, 

• περιοδικές εκδόσεις. 

Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται ανάλογα με την θεματολογία (π.χ. 

αγορά εργασίας – ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων).

Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη διαθέτει εκδόσεις σε ευρωπαϊκά θέματα δι-

αφόρων άλλων τοπικών φορέων όπως για παράδειγμα του Ιδρύμα-

τος Προώθησης Έρευνας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού (ΑνΑΔ), του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Λόγω αυτού 

χρησιμεύει και ως κέντρο μελέτης και αναζήτησης πληροφοριών 

σχετικά με την Ε.Ε.. Βρίσκεται επίσης στο ισόγειο του Επιμελητη-

ριακού Μεγάρου. 

Ευρωπαικό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι το 

εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Enterprise Europe 

Πληροφόρηση
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Network” (http://een.ec.europa.eu/) το οποίο αποτελεί μηχανισμό 

πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο 

την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυ-

πριακών επιχειρήσεων. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή το 2008 στα πλαίσια του Προγράμματος Πλαισίου για 

την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007 – 2013 (CIP) και θα 

συνεχίσει τη λειτουργία του μέσω του Προγράμματος COSME 2014 

– 2020.  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

απαρτίζεται από το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο (ΚΕΒΕ) και το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) το οποίο εί-

ναι και ο συντονιστής του Κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δίκτυο 

αποτελείται από 600 οργανισμούς μέλη σε 54 χώρες: 

Κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγ-

γαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τρίτες χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Κα-

ναδάς, Χιλή, Κίνα, Αίγυπτος, FYROM, Ισλανδία, Ινδία, Ισραήλ, Ιαπω-

νία, Μεξικό, Μολδαβία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ρωσία, 

Σερβία, Νότια Κορέα, Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ

Ειδικότερα, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(ΚΕΒΕ) ως μέλος σ’ αυτό το Δίκτυο παρέχει τις πιο κάτω συμβου-

λευτικές υπηρεσίες:

• Ενημερώνει και καθοδηγεί τις ΜΜΕ σε θέματα Κοινοτικής και 

Εθνικής Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, βοηθά τις ΜΜΕ να κατανο-

ήσουν πώς μια αλλαγή στη Νομοθεσία επηρεάζει την επιχείρησή 

τους. 

• Παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα πρόσβασης σε πληρο-

φορίες ξένων αγορών κυρίως στις χώρες που καλύπτει το Δίκτυο 

Enterprise Europe Network όπως εθνικές διαδικασίες (Νομοθε-

σία), οικονομικά και στατιστικά στοιχεία, Διεθνής Εκθέσεις, κ.ά.   

• Διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε εθνικά αλλά και Ευρω-

παϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης 

• Οργανώνει Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό

• Βοηθά τις επιχειρήσεις στη συγγραφή των επιχειρηματικών τους 

προφίλ για προώθηση τους στο εξωτερικό

• Διευκολύνει τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό πιθανών συνεργα-

τών στο εξωτερικό, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εξεύρε-

σης συνεργατών της Ε.Ε. (Business Cooperation Database). Έτσι 

δημιουργείται η πρώτη επαφή μεταξύ επιχειρήσεων της Κύπρου 

και του εξωτερικού.

• Πληροφορεί για τη λειτουργία και τις ευκαιρίες της Εσωτερικής 

Αγοράς (π.χ. Τελωνειακούς κανονισμούς, νομοθετικούς περιορι-

σμούς και απαιτήσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες).

• Κατατοπίζει και συμβουλεύει για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά Διαγωνισμούς βάση σχεδίων και 

Συμβάσεων.

• Προωθεί Πρωτοβουλίες και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με τις ΜΜΕ,

• Οργανώνει τοπικές ομάδες ΜΜΕ/ Ομάδες Διαβούλευσης (SME 

Panels) με σκοπό τη συλλογή απόψεων πάνω σε συγκεκριμένη 

Κοινοτική Νομοθεσία που πρόκειται να τροποποιηθεί.

• Συμμετέχει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής μέσω 

της ενθάρρυνσης των πολιτών, καταναλωτών, επιχειρήσεων και 

άλλων φορέων για συμμετοχή τους σε Ανοικτές Δημόσιες Δια-

βουλεύσεις και της προώθησης των αποτελεσμάτων των Κλει-

στών Διαβουλεύσεων.

• Καταγράφει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε 

σχέση με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις πολιτικές και τα προγράμματα 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση 

της Κύπρου στο Κουβέιτ για 

προσέλκυση επενδύσεων με τη 

συμμετοχή του Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας
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χρηματοδότησης και κατόπιν ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενδεικτικά το 2013, το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε 5 τοπικές ενημερω-

τικές εκδηλώσεις σε θέματα της Ε.Ε. που αφορούσαν τις Μικρομε-

σαίες Επιχειρήσεις, απέστειλε περισσότερες από 180 ηλεκτρονικές 

εγκυκλίους σε 9.000 ΜΜΕ, ανταποκρίθηκε σε 480 εξειδικευμένα 

ερωτήματα που τέθηκαν από επιχειρήσεις και αφορούσαν χρημα-

τοδοτήσεις, διεθνοποίηση και κοινοτική νομοθεσία, δημιούργησε 19 

εταιρικά προφίλ Κυπριακών επιχειρήσεων για προώθηση τους στο 

εξωτερικό εκ των οποίων τα 4 κατέληξαν σε επιχειρηματική συμ-

φωνία. Επιπλέον προώθησε πάνω από 300 ξένα επιχειρηματικά 

προφίλ που ζητούσαν συνεργασία με Κύπριους επιχειρηματίες. Βο-

ήθησε στην διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών από και προς 

την Κύπρο με κύριο μέλημα την διεξαγωγή επιχειρηματικών συνα-

ντήσεων.

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ένωσης – Συνδρομές 

Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο των ετή-

σιων συνδρομών της υπηρεσίας εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στο Λουξεμβούργο (π.χ. επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κ.α.). Η υπηρεσία αυτή διαχειρίζεται και το ηλεκτρονικό βι-

βλιοπωλείο (EU-bookshop) στο οποίο υπάρχουν εκδόσεις των Ευ-

ρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων. Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι 

διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Η διαδικτυακή διεύ-

θυνση είναι http://bookshop.europa.eu       

Τράπεζες πληροφοριών της Ευρωπαικής Ένωσης

Πρόκειται για επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοι-

νότητας και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Οι κυριότερες ηλεκτρο-

νικές πηγές όπως τις έχει συγκεντρώσει το ΚΕΒΕ είναι:  

TED 

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης που αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων 

(http://ted.europa.eu).

CORDIS  

Ο διαδικτυακός τόπος CORDIS αποτελεί μια εξειδικευμένη υπη-

ρεσία πληροφόρησης για στις εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας, 

της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (http://cordis.

europa.eu). 

EU who is who 

Το EU Who is who είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ο οποίος πε-

ριλαμβάνει τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, υπηρε-

σιών και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (http://

europa.eu/whoiswho).

CURIA   

Βάση δεδομένων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Για την ενημέρωση του κοινού, η ηλεκτρονική μορφή των κειμέ-

νων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω διαδικτύου. Τα κείμε-

να αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα δη-

μοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου και του 

Πρωτοδικείου», αυτά δε είναι και τα μόνα αυθεντικά και υπερισχύ-

ουν σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή 

τους. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων που περιλαμβάνο-

νται στη βάση δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται 

η πηγή, καθώς και το ότι δεν είναι αυθεντικά και διατίθενται δωρεάν 

(http://curia.europa.eu/). 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για 

προσέλκυση επενδύσεων
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EUR-Lex   

Η πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης 

νομοθεσιών, νομολογιών και άλλων νομικών εγγράφων (http://eur-

lex.europa.eu).  

Legislative Observatory (OEIL)

Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ο χρήστης μπορεί να παρα-

κολουθήσει την πορεία εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πράξης από 

την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.

europa.eu/oeil).

PreLex  

Η PreLex είναι μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασι-

ών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύ-

ρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων (http://ec.europa.

eu/prelex).

Eurostat

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στατιστικά στοιχεία των 

χωρών της Ε.Ε. Η Eurostat, καλύπτει διάφορους τομείς της Ε.Ε. 

όπως η οικονομία, ο πληθυσμός, η έρευνα, το εμπόριο κλπ (http://

epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Market Access Database 

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου της Ε.Ε. με τρί-

τες χώρες. Η πρόσβαση στα τμήματα Sectoral and Trade Barriers 

Database, SPS Database, Statistics και Studies είναι ελεύθερη. 

Η πρόσβαση στα τμήματα Exporter’s Guide και Applied Tariff s εί-

ναι περιορισμένη σε επισκέπτες από τα κράτη μέλη (http://madb.

europa.eu).

Taxation and Customs Unions Databases 

Βάση δεδομένων που συγκροτείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες 

των κρατών μελών. (http://ec.europa.eu/taxation_customs)

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε προγράμματα

Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή 

του σε διάφορα (συγ)χρηματοδοτούμενα προγράμματα:

• European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in 

tourism – ESCAPE

Το έργο ESCAPE αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο στο οποίο συμ-

μετέχει το ΚΕΒΕ για το οποίο επενεργεί και ως επικεφαλής εταίρος. 

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει ο 

τομέας του τουρισμού στην οικονομία, ιδιαίτερα σε περιόδους οικο-

νομικής κρίσης ο τουρισμός έχει αποδειχθεί ως καταλυτικός παρά-

γοντας για την αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη, αποφάσισε να 

εμπλακεί στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Επι-

χειρηματικότητας και Καινοτομίας 2013”.   Το έργο ESCAPE ενώνει 

τις δυνάμεις 8 εταίρων με κοινό στόχο να βελτιώσουν την υφιστά-

μενη τουριστική υποδομή σε έξι χώρες της Ευρώπης: Βέλγιο, Βουλ-

γαρία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία.  Απώτερος σκοπός 

η προώθηση χειμερινού τουρισμού, δηλαδή κατά τους μήνες Νοέμ-

βριο-Μάρτιο, εστιάζοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά ατόμων 

τρίτης ηλικίας 55+. Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο 

2014 και αναμένεται να διαρκέσουν 18 μήνες. 

• Leading by Example

Το έργο “Leading by Example” συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. EuropeAid που είναι υπεύθυνη για την ανα-

πτυξιακή πολιτική και εξωτερική βοήθεια της ΕΕ. και υλοποιείται από 

το ΚΕΒΕ και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό  Επιμελητήριο (ΚΤΤΟ).

Το συγκεκριμένο έργο διαμορφώθηκε από το ΚΤΤΟ και το ΚΕΒΕ 

έτσι που η νεοσύστατη δικοινοτική ομάδα  ηγετών-επιχειρηματιών  

που είναι γνωστή ως ‘Malta Business Group’ (MBG) και η οποία απο-

τελείται από 10 επιχειρηματίες από κάθε κοινότητα, υπό την αιγίδα 

των δύο Επιμελητηρίων, να αποκτήσει οργανωτική ικανότητα, υπό-

ληψη με τα ενδιαφερόμενα μέρη,  αξιοπιστία με τους τελικούς δικαι-

ούχους, ορατότητα σε σχέση με τις βασικές ενδιαφερόμενες ομά-

δες (ιδίως τους νέους, τους δύο ηγέτες και τους πολιτικούς) και, 

τέλος, να διευρύνει τα μέλη της. Στο πλαίσιο του έργου “Leading 

by Example” θα λάβει χώρα μια σειρά από δραστηριότητες  που 

θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας μόνιμης γραμματείας για την 

υποστήριξη του Malta Business Group (MBG) και την παροχή υπη-

ρεσιών διαχείρισης του Έργου, την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως και μέτρα που θα ενισχύσουν πε-

ραιτέρω την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

και θα διευκολύνουν τις επιχειρηματικές και άλλες ανταλλαγές που 

κυμαίνονται από κοινούς επιχειρηματικούς χώρους μέχρι διευκόλυν-

σης των μεταφορών και την  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Επι-

μελητηρίων  Κύπρου,  Ελλάδας και Τουρκίας,  σχετικά με τα οικο-

νομικά οφέλη μιας λύσης περιλαμβανομένης της διερεύνησης των 

δυνατοτήτων για κοινές πρωτοβουλίες.

• Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές! (Mediation meets 

Judges!)

Το ΚΕΒΕ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην υποδομή του θεσμού 

της διαμεσολάβησης στην Κύπρο από τα πρώτα βήματά του συγκε-

κριμένου θεσμού. Για το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ επιζητά την εμπλοκή 

του σε προγράμματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη και προώ-

θηση της διαμεσολάβησης. Το έργο “Mediation meets Judges!” εί-

ναι μια πρωτοβουλία των Ευρωεπιμελητηρίων με τη στενή συνεργα-

σία 9 Επιμελητηρίων και κέντρων διαμεσολάβησης σε 7 Ευρωπαϊκές 

Πληροφόρηση
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χώρες, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δικαστών για 

τη Διαμεσολάβηση που εδρεύει στο Παρίσι. Σκοπός του εν λόγω 

έργου είναι η προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστι-

κές και εμπορικές διαφορές και η αύξηση των παραπομπών δικα-

στικών υποθέσεων στη διαμεσολάβηση, παρέχοντας τους δικαστές 

με άμεση πληροφόρηση και πρακτικά εργαλεία αναφορικά με τη δι-

αδικασία της διαμεσολάβησης. Το έργο ξεκίνησε τις εργασίες του 

το Μάρτιο 2014 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το Μάρ-

τιο 2016. 

• Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρή-

σεων του Αιγαίου και της Κύπρου- ΣΥΝ_ΠΡΑΤΤΩ

Το έργο με το ακρωνύμιο ΣΥΝ_ΠΡΑΤΤΩ υλοποιείται μέσω του 

προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013) στο 

οποίο το ΚΕΒΕ επενεργεί ως επικεφαλής εταίρος.  Ο βασικός στό-

χος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων και μέσω που 

θα βοηθήσουν τις ΠΜΕ και ΜΜΕ του κλάδου των τροφίμων-ποτών 

να βελτιώσουν το επίπεδο λειτουργίας τους αλλά και να αυξήσουν 

την εξωστρέφεια τους. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται εκτός από 

το Κυπριακό Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο από το Επιμε-

λητήριο Δωδεκανήσου και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης 

Ελληνικών Νήσων.  Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλο-

ποίηση του παρόντος έργου συγκαταλέγονται: η καλύτερη εσω-

τερική οργάνωση των ΜΜΕ και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώ-

σης μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας με τα 3 cluster μέσω των οποίων θα γίνουν δράσεις εξω-

στρέφειας εντός κ εκτός της διασυνοριακής περιοχής, η ανάπτυ-

ξη συνεργιών και κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση κοινών δυ-

σκολιών & εμποδίων της επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά στην 

Κύπρο, με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, συστάθηκε το cluster οινοποι-

ών Κύπρου το οποίο και συμμετείχε στην έκθεση τροφίμων και πο-

τών στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα δημιουργήθηκε και ενημερω-

τικό υλικό (leafl ets -brochures-booklets) αναφορικά με την ιστορία 

του κυπριακού οίνου αλλά και του νεοσύστατου cluster. Να σημει-

ώσουμε ότι διενεργήθηκαν και εκπαιδευτικά σεμινάρια στους οινο-

ποιούς του δικτύου με την συμμετοχή ειδικών οινολόγων και επαγ-

γελματιών του κλάδου.

• ECOFUNDING

Το έργο με το ακρωνύμιο ECOFUNDING υλοποιείται μέσω του προ-

γράμματος MED 2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως 

εταίρος. Ο βασικός στόχος του παρόντος είναι η δημιουργία και 

ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αφορούν στις 

πράσινες επιχειρήσεις.  Με τον όρο πράσινες επιχειρήσεις, χαρα-

κτηρίζονται όσες ΜΜΕ είτε, παρέχουν πράσινες υπηρεσίες όπως για 

παράδειγμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση ενέργει-

ας, Ανακύκλωση προϊόντων και Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων 

και Νερού, Οικο-καινοτομία και Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μετα-

φορές, Βιολογικές Καλλιέργειες και Οικο-τουριστικές μονάδες κλπ,  

είτε, οι ίδιες χαρακτηρίζονται από πράσινη επιχειρηματική αντίλη-

ψη ανεξαρτήτως των παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων 

υπηρεσιών και των σχετικών διαδικασιών παραγωγής τους.  Θα δη-

μιουργηθεί μια οnline πλατφόρμα παροχής χρηματοδοτικών υπηρε-

σιών για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες ενώ παράλληλα 

θα παρέχονται καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης για τις πράσινες 

επιχειρήσεις. Να τονίσουμε ότι ήδη το ΚΕΒΕ υλοποιεί μια συγκεκρι-

μένη πιλοτική δράση στα πλαίσια του έργου που στόχο έχει να δι-

ευκολύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου των ΑΠΕ και ΕΕ να εξεύρουν 

χρηματοδότηση. Η δράση με την ονομασία ECOLABS προτίθεται να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην διαδικασία διευκόλυνσης της πρόσβα-

σης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης και να φέρει σε επαφή 

επιχειρηματίες, επενδυτές και χρηματοδότες. Τα τελικά αποτελέ-

σματα της δράσης αυτής θα καταγραφούν και θα αναλυθούν μετά 

Ο Υπουργός Ενέργιας,  Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 

Γιώργος Λακκοτρύπης με τον 

Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Φειδία 

Πηλείδη και τον Γενικό Γραμματέα 

του ΚΕΒΕ κ. Μάριο Τσιακκή
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την ολοκλήρωση της στα τέλη του 2014.  

• FIREMED

Το έργο με το ακρωνύμιο FIREMED υλοποιείται μέσω του προγράμ-

ματος MED 2007-2013 στο οποίο το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος. 

Ο βασικός στόχος του παρόντος είναι να φέρει σε στενότερη επα-

φή και συνεργασία τοπικές και περιφερειακές αρχές με τους χρημα-

τοδοτικούς οργανισμούς επενδύσεων στο ενεργειακό τομέα. Απώ-

τερος στόχος είναι η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 

και υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ του ενεργειακού κλάδου οι οποίες και 

θα συμβάλλουν με την σειρά τους στους περιφερειακούς αναπτυ-

ξιακούς σχεδιασμούς κάθε συμμετέχοντα φορέα. Επίσης στοχεύ-

ει στην στενότερη συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 

που υποστηρίζουν την λειτουργία και ανάπτυξη ενεργειακών επεν-

δύσεων. 

Σημαντικά εργαλεία για την διευκόλυνση εξεύρεσης χρηματοδο-

τικών κεφαλαίων πρόκειται να αναπτυχθούν μέσω του έργου τα 

οποία θα παρέχονται δωρεάν στα μέλη του ΚΕΒΕ. Ως τέτοια μπο-

ρούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα την Online καταχώρηση ενός 

αιτήματος για αναζήτηση χρηματοδότησης από την μεριά ενός επι-

χειρηματία αλλά και την αντίστοιχη ‘’συνεισφορά’’ από τη μεριά των 

επενδυτών. Τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης πρόκειται να οριστι-

κοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2014 και να εφαρμοστούν πιλοτικά 

εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015.

• “ΣΥΝ-ΕΡΓΩ: Ολοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-προ-

βολής κρητικών και κυπριακών προϊόντων και επιχειρήσεων στην 

Κρήτη και στην Κύπρο

Το Νοέμβριο 2013 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου Συν-

Εργώ. Συγχρηματοδοτημένο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013, το Συν-Εργώ προ-

σπάθησε να διαχειριστεί την αδυναμία ανάπτυξης εξωστρεφών 

δράσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της διασυνοριακής πε-

ριοχής Κρήτης-Κύπρου.  Εξαιτίας του νησιώτικου χαρακτήρα τους 

και της απομόνωσης τους, του χαμηλού συντελεστή ανταγωνι-

στικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της έλλειψης εξειδικευμέ-

νου και καταρτισμένου προσωπικού, της ύπαρξης ενός μεγάλου 

αριθμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν εξα-

γωγικό προσανατολισμό αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνούς και ευρωπαϊκού μοντέλου 

λειτουργίας των αγορών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κρήτης-

Κύπρου βοηθήθηκαν μέσω του Συν-Εργώ με τη δημιουργία ενός 

κοινού brand name για τα κρητικά και κυπριακά προϊόντα στις ευ-

ρωπαϊκές αγορές.

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

Τον Ιανουάριο 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου κύκλου 

του προγράμματος «Erasmus: Νέοι Επιχειρηματίες». Με κύριο 

γνώμονα την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργα-

σίας, το πρόγραμμα αυτό βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχει-

ρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξε-

κινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση 

στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσ-

σουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρη-

ματία για περίοδο 1-6 μηνών.  

Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή.  Νέοι επιχειρηματίες, επωφελούνται από την επιτό-

πια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε 

μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνοντας έτσι το 

επιτυχημένο ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης.  Οι επιχειρηματίες 

υποδοχής, επωφελούνται από τις φρέσκες ιδέες ενός νέου επιχει-

ρηματία. Πρόκειται για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς 

αμφότερες οι πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊ-

κές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρό-

πους επιχειρηματικής δράσης. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμέ-

νου έργου έχουν επωφεληθεί πέραν των 63 επιχειρηματιών.  

• «Απευθυνθείτε στη Διαμεσολάβηση!» (Go to Mediation!) 

Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι εργασίες του έργου “Go to Mediation!” 

το οποίο αναμένεται να συμπληρωθεί το Δεκέμβριο 2014. Πρό-

κειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τα δεδομένα της Κύπρου 

και καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ενημέρωση 

και προώθηση της Διαμεσολάβησης συγκεκριμένα, αλλά και των 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών γενικότερα. 

Η εμπειρία που λαμβάνει το Επιμελητήριο μέσω του συγκεκριμένου 

έργου είναι πολύτιμη και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη σω-

στή ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του θεσμού στην Κύπρο.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από Επιμελητήρια και κέντρα 

διαμεσολάβησης σε 9 χώρες της Ευρώπης, τα οποία στοχεύουν 

στην προώθηση της διαμεσολάβησης για αστικές και εμπορικές 

διαφορές. Παράλληλα, μέσω του έργου θα διευκολυνθεί η πρό-

σβαση των επιχειρήσεων στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ θα 

βελτιωθούν οι επαφές και συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητών 

και επιχειρηματιών.

• STS-MED Μεσογειακό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης των 

τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας (Small Scale 

Solar Units for Mediterranean Communities)

Ακόμη ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ξεκίνησε τις δρα-

στηριότητες του μέσα στο 2013. Το «Μεσογειακό Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ενίσχυσης των τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλια-

Πληροφόρηση



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2013-2014

59

κής Ενέργειας»,  εστιάζεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διά-

χυση της πρωτοποριακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενερ-

γειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια.  Το συγκεκριμένο έργο θα 

αναπτύξει 4 μονάδες επίδειξης με συνολική ισχύ 400kw, βασισμέ-

νες στη συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια για την εξυπηρέτηση των 

ενεργειακών αναγκών 20,000 χρηστών που προέρχονται από 20 

τοπικές κοινότητες της Μεσογείου. Ο ρόλος που θα διαδραματί-

σει το ΚΕΒΕ στο τεχνικό αυτό έργο είναι ως προς την προώθηση 

της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στην Κύπρο, αλλά και 

ως προς τη δημιουργία νέων ευκαιριών στους αντίστοιχους εμπο-

ρικούς και βιομηχανικούς τομείς, κυρίως με τη βελτίωση των τε-

χνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται αλλά και 

με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία 

μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ηλια-

κής ενέργειας.

• “Build Up Skills

Η πρωτοβουλία “Build Up Skills”, που συγχρηματοδοτήθηκε από 

την Ε.Ε.,  αποτελεί στρατηγικό μέρος του ευρύτερου πλαισίου 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώ-

πη» που αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές κα-

θώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και 

συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια. 

Απώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απα-

ραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να καταστή-

σουν τόσο τον τομέα των Κατασκευών όσο και τους άλλους συ-

ναφείς τομείς ικανούς να ανταποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις 

για το 2020. Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητες 

του το Νοέμβριο 2011 και τις ολοκλήρωσε με επιτυχία το Μάϊο 

2013.

Διεθνές δίκτυο επιμελητηρίων (WCN)

Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του WCN, το οποίο λειτουργεί αποκλειστι-

κά μέσω διαδικτύου, και παρέχει σωρεία πληροφοριών για όλα τα 

Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο. Κύρια δραστηριότητα του WCN 

είναι επίσης η ηλεκτρονική δημοσίευση επιχειρηματικών ενδιαφε-

ρόντων.  Μέσω του WCN, το ΚΕΒΕ μπορεί να καταχωρήσει το 

ενδιαφέρον οποιουδήποτε Κύπριου επιχειρηματία για συνεργασία 

στους τομείς του εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών ενώ πα-

ράλληλα οι επιχειρηματίες  μπορούν να πληροφορηθούν για τα 

ενδιαφέροντα συνεργασίας άλλων επιχειρήσεων.

Εκδόσεις Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)

Ο εκδοτικός οίκος του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(International Chamber of Commerce) εκπροσωπείται στην Κύπρο 

από το ΚΕΒΕ με φάσμα εκδόσεων που αποτελούν εχέγγυα για 

την διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Συγκε-

κριμένα  οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα διεθνούς εμπορίου, με-

ταφορών, εμπορικού δικαίου, τραπεζικών και ασφαλιστικών διερ-

γασιών, καθώς και άλλους τομείς του σύγχρονου εμπορίου.  Το 

υλικό των εκδόσεων του ΔΕΕ προέρχεται από τις εργασίες των 

Επιτροπών του ΔΕΕ οι οποίες αποτελούνται από εμπειρογνώμο-

νες στον τομέας τους καθώς και εκπροσώπους διαφόρων οργα-

νισμών.  Οι εκδόσεις καλύπτουν τρεις γενικές κατηγορίες - Κανο-

νισμοί και Πρότυπα του ΔΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες, καθώς και Έργα 

Αναφοράς. Οι κανονισμοί  ενημερώνονται περιοδικά για να λη-

φθούν υπόψη οι εξελίξεις των εμπορικών και τραπεζικών πρακτι-

κών.  Οι πιο γνωστές εκδόσεις, του ΔΕΕ είναι τα URDG (Uniform 

Rules for Demand Guarantees) και Incoterms ®,  εκδόσεις οι οποί-

ες έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 

Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδόσεις αυτές αποτελούν πολύτι-

μο βοήθημα  για επιχειρηματίες, τραπεζικούς, δικηγόρους, νομι-

κούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.α

Εκδόσεις Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (WTO)

Το ΚΕΒΕ αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα 

των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). 

Οι εκδόσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με οικονομικά θέματα 

και καλύπτουν μεταξύ άλλων, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, διε-

θνείς εμπορικές στατιστικές, νομικά κείμενα, συμφωνίες, έρευνες 

αγορών, κ.ά.  Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου έχει ορίσει την βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ ως «θεματοφυλά-

κιο», δηλαδή ως βάση δεδομένων και πληροφοριών του ΠΟΕ, με 

σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξαιρετικής σημα-

σίας υλικού.    

Εκδόσεις Ηνωμένων Εθνών (UN)

Οι εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών διανέμονται στην Κύπρο απο-

κλειστικά από το ΚΕΒΕ. Κυρίως, οι εκδόσεις αυτές καλύπτουν οι-

κονομικά, νομικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και πολιτικές 

και κοινωνικές επιστήμες.
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Σ  
τη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο Λάρνακα και Πάφο λει-

τουργούν Τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

(ΕΒΕ),  των οποίων η  αρμοδιότητα καλύπτει όχι μόνο  τις 

αντίστοιχες  πόλεις αλλά και τις επαρχίες  τους. Το ΕΒΕ Λευκωσίας 

καλύπτει και την επαρχία  Κερύνειας. 

Στο τοπικό επίπεδο τα Τοπικά Επιμελητήρια λειτουργούν ως αυτό-

νομοι οργανισμοί ενώ σε παγκύπριο επίπεδο λειτουργούν σε ομο-

σπονδιακή  δομή ως ενιαία Οργάνωση και τοποθετούνται με κοινή 

θέση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής 

της διάρθρωσης και λειτουργίας   του  επιμελητηριακού θεσμού εί-

ναι η ισχυροποίηση και η αποτελεσματικότητα  της Οργάνωσης του 

επιχειρηματικού  κόσμου για την  επίτευξη  των καλύτερων δυνα-

τών αποτελεσμάτων στην προστασία και προώθηση των  συμφε-

ρόντων του.  

Τα Τοπικά ΕΒΕ συνεργάζονται στενά και μεταξύ τους,  ειδικότερα 

σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος τα οποία απασχολούν τα 

μέλη τους. Η  συνεργασία αυτή και οι κοινές στοχεύσεις ισχυροποι-

ούν και εδραιώνουν την σταθερή εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών 

στην Οργάνωση τους ως φορέα  και έπαλξης για την περιφρούρηση 

των συμφερόντων  των επιχειρηματιών  και ταυτόχρονα για κατοχύ-

ρωση σταθερά αναπτυξιακής  οικονομικής  πορείας  για το καλό του 

κοινωνικού  συνόλου.   

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η δράση των Τοπικών ΕΒΕ συ-

νέχισε να είναι προσαρμοσμένη στις πιεστικές ανάγκες που προέ-

κυψαν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης 

με άμεσο αποτέλεσμα τη  συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας και 

των εργασιών των μελών με πολύ   περιορισμένες βραχυπρόθεσμες 

προοπτικές  για σύντομη ανάκαμψη και έξοδο από την ύφεση. 

Στην προώθηση των τοπικών προβλημάτων τα Τοπικά ΕΒΕ παρα-

μένουν βασικοί συντελεστές και διαδραματίζουν πρωτοποριακό και 

ουσιαστικό ρόλο στην ορθολογική μελέτη των προβλημάτων της 

πόλης και  επαρχίας τους για τα οποία  καταθέτουν πλήρως τεκμη-

ριωμένες προτάσεις για διαβούλευση  και επίλυση τους. Για το σκο-

πό αυτό πραγματοποιούν συναντήσεις με αρμοδίους Υπουργούς και 

τοπικούς  φορείς  στους οποίους υποβάλλουν  θέσεις και προτά-

σεις για συζήτηση  και παρακολουθούν στενά τις συνακόλουθες εξε-

λίξεις.  Λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικράτησε οι επα-

φές αυτές και διαβουλεύσεις  εντάθηκαν τόσο κεχωρισμένα όσο και 

συλλογικά κάτω  από  την ομπρέλα του ΚΕΒΕ. 

Πάγιος στόχος των Τοπικών ΕΒΕ  στην τρέχουσα περίοδο είναι η 

ιεράρχηση στις πρώτες τους προτεραιότητες για λύση των προ-

βλημάτων  της οικονομίας και των συνεπειών της στον επιχειρη-

ματικό κόσμο με τη λήψη μέτρων αποτελεσματικής στήριξης τους. 

Είναι σ’ αυτά πλαίσια που καταρτίζουν και προωθούν σχέδια εξει-

δικευμένης τοπικής  ανάπτυξης. Τα Τοπικά ΕΒΕ έχουν ιδρύσει και 

λειτουργούν Αναπτυξιακές Επιτροπές για την παρακολούθηση και 

προώθηση έργων  μείζονος σημασίας για την πόλη και  επαρχία 

τους . Ειδική έμφαση δίδεται  στον τομέα του τουρισμού για τον 

οποίο  με την ενεργό  συμμετοχή τους  στις αρμόδιες κοινές  επι-

τροπές  αλλά και μέσω δικών τους αναπτυξιακών επιτροπών προ-

βάλλουν την επιτακτική  ανάγκη για έργα υποδομής εμπλουτιστικά 

του τουριστικού προϊόντος περιλαμβανομένων  καζίνων, μαρίνων, 

γηπέδων γκολφ  συνεδριακών κέντρων και άλλων εμπλουτιστικών 

στοιχείων. Έμφαση δίδεται και στη  συμμετοχή των Τοπικών ΕΒΕ  

σε μείζονος σημασίας  έργα τουριστικής υποδομής ορισμένα από 

τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ άλλα  προωθούνται στις οι-

κείες  επαρχίες.  

Ενεργό συμμετοχή έχουν τα Τοπικά ΕΒΕ  σε όλους τους τομείς της 

τοπικής  ζωής. Πέραν  του επιχειρηματικού τομέα  εμπλέκονται και  

σε δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου και κοινωνικής προ-

σφοράς περιλαμβανομένης και συνδρομής για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Τα Τοπικά ΕΒΕ προσφέρουν στο επαρχιακό επίπεδο  σφαιρική εξυ-

πηρέτηση στα μέλη τους στα θέματα  που τα απασχολούν και με-

ταφέρουν  στο ΚΕΒΕ τις θέσεις της επαρχίας στα γενικότερα  οι-

κονομικά ζητήματα  του τόπου. Ενεργούν επίσης αμφίδρομα και ως 

δίαυλοι επικοινωνίας του κέντρου προς την περιφέρεια. 

Τοπικά ΕΒΕ
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Κ 
άτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ λειτουργούν Επαγγελμα-

τικοί Σύνδεσμοι οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρο το φά-

σμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας  του τόπου. Τα 

κοινά επαγγελματικά και επιχειρηματικά συμφέροντα συνδέουν τα 

μέλη που είναι οργανωμένα στους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, 

των οποίων ο συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος ενδιαφερόντων αυ-

ξάνει τον αριθμό των Συνδέσμων που λειτουργούν κάτω από την 

ομπρέλα του ΚΕΒΕ.

Κατά το χρόνο της ετοιμασίας της Ετήσιας ΄Εκθεσης λειτουργούσαν 

κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ συνολικά 143 Επαγγελματικοί Σύν-

δεσμοι.  Για την υπό επισκόπηση περίοδο προσχώρησαν στην δύνα-

μη του ΚΕΒΕ οι πιο κάτω Σύνδεσμοι:       

• Κυπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Κύπρο-Νότιος Αφρική Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

• Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Ερ-

γασίας 

Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα δράσης των Επαγγελματικών 

Συνδέσμων προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των μελών τους λόγω 

της οικονομικής κρίσης.  Με τις δραστηριότητες τους στους τομείς 

της αρμοδιότητας τους οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι προωθούν τα 

συμφέροντα των μελών τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτι-

μη πληροφόρηση και απόψεις στο ΚΕΒΕ σε γενικότερα θέματα της 

οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το ΚΕΒΕ αποτελεί ισχυρό συμπαραστάτη των Επαγγελματικών Συν-

δέσμων με την προώθηση λύσεων στα προβλήματα τους σε συντο-

νισμό με τα Διοικητικά τους Συμβούλια.  Οι εξειδικευμένες θέσεις 

και απόψεις των Επαγγελματικών Συνδέσμων αποτελούν σημαντι-

κό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής για το ΚΕΒΕ σε θέματα εξει-

δικευμένου ενδιαφέροντος. Στο χρόνο που πέρασε οι Επαγγελμα-

τικοί Σύνδεσμοι ανάπτυξαν δράση και στον τομέα της καλύτερης 

τους οργάνωσης και της εσωτερικής λειτουργίας τους.  Στους Συν-

δέσμους αυτούς το ΚΕΒΕ προσφέρει γραμματειακή και άλλη εξυπη-

ρέτηση περιλαμβανομένης και στέγης για συνεδρίες των Διοικητικών 

τους Συμβουλίων.

Στα πλαίσια της στήριξης και προώθησης των επαγγελματικών συμ-

φερόντων  και στοχοθεσιών των Συνδέσμων προάγεται ομαδοποί-

ηση στη μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για ομάδες Συν-

δέσμων.  Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ παραγωγική, όπως 

αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τουρι-

σμού με την κινητοποίηση από το ΚΕΒΕ σε συλλογικό προβληματι-

σμό των εννέα επαγγελματικών Συνδέσμων που ασχολούνται με θέ-

ματα τουρισμού αλλά και των Συνδέσμων που επηρεάζονται από το 

θέμα φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Στην υπό επισκόπηση 

περίοδο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού, του 

οποίου η σημασία έχει αναβαθμισθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι διαδραματίζουν θεμελιακό ρόλο στην 

αποτελεσματική προώθηση των θεμάτων των διαφόρων κλάδων 

της οικονομίας και τούτο τεκμηριώνεται από την ενεργό συμμετο-

χή τους σε αρμόδιες ομάδες εργασίας και σε διμερή και τριμερή σώ-

ματα.

Σημαντική είναι η συμβολή των Επαγγελματικών Συνδέσμων και στις 

γενικότερες επιχειρηματικές συζητήσεις καθώς και στις συζητήσεις 

που γίνονται στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες 

συμβάλλουν με τις εξειδικευμένες θέσεις τους στην αποτελεσματι-

κότερη μελέτη και προώθηση των διαφόρων θεμάτων.

Επαγγελματικοί Συνδέσμοι 
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Ευρωεπιμελητήρια (EUROCHAMBERS)

H 
στενή συνεργασία και συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστη-

ριότητες και τα διοικητικά σώματα των Ευρωεπιμελητη-

ρίων συνεχίστηκε και κατά την περίοδο που πέρασε. Τα 

Ευρωεπιμελητήρια αποτελούν την  οργάνωση των Ευρωπαϊκών Επι-

μελητηρίων και το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος εκπροσωπώντας τα 

Κυπριακά Επιμελητήρια.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στις εργασίες εξειδικευμένων σω-

μάτων και επιτροπών των Ευρωεπιμελητηρίων  εκφράζοντας τις θέ-

σεις και απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και 

συνδιαμορφώνοντας τις σχετικές θέσεις και απόψεις των Ευρωεπι-

μελητηρίων επί σωρείας θεμάτων που κυρίως εκπηγάζουν από το 

Κοινοτικό κεκτημένο. 

Τέτοια θέματα ήταν η μαθητεία και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη 

Μαθητεία στην οποία έχει προσχωρήσει και το ΚΕΒΕ, το Ευρωπαϊ-

κό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, η διαμεσολάβηση, η ενέργεια, τα επαγ-

γελματικά προσόντα και δεξιότητες, η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών, τα πρότυπα για τις υπηρεσίες, η εταιρική κοινωνική ευ-

θύνη κ.α. 

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη διοχέτευση των απόψεων και θέ-

σεων των Ευρωεπιμελητηρίων τόσο στα μέλη του όσο και την εκτε-

λεστική εξουσία στην Κύπρο.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 

όρισε εκπροσώπους του και στις 10 Στρατηγικές Επιτροπές των 

Ευρωεπιμελητηρίων που ασχολούνται με θέματα όπως οι ΜΜΕ, η 

καινοτομία, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η Ευρώπη 2020, η 

Εσωτερική Αγορά, η διεθνοποίηση, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι 

επενδύσεις, οι δεξιότητες, η έξυπνη μεταρρύθμιση κ.α.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνών των 

Ευρωεπιμελητηρίων ανάμεσα στα μέλη τους που αφορούσαν τις 

βέλτιστες πρακτικές στην ενεργειακή απόδοση και τη μαθητεία, 

την δημιουργία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τις 

πρωτοβουλίες για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, την Ευρώ-

πη 2020 κλπ. 

Αναφέρεται ότι αποτέλεσμα της έρευνας για την ενεργειακή από-

δοση ήταν η έκδοση ειδικού βιβλιαρίου με τις καλύτερες πρακτικές 

ανάμεσα στις οποίες ήταν και παράδειγμα από την Κύπρο το οποίο 

υπέβαλε το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της έρευνας.

Ουσιαστική ήταν επίσης η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία της 

«Πράξης των Επιμελητηρίων» που θα αντικαταστήσει την «Χάρτα 

των Επιμελητηρίων». 

Στην «Πράξη των Επιμελητηρίων» που αποσκοπεί να καταστεί πο-

λύτιμο εργαλείο στην προβολή και προώθηση του Επιμελητηριακού 

θεσμού στην Ευρώπη, καταγράφονται η μοναδικότητα των Επιμε-

λητηρίων, ο ρόλος και οι  σκοποί και επιδιώξεις τους. Επιπρόσθετα 

το ΚΕΒΕ συμμετείχε και στην ετοιμασία της έκδοσης για το Ευρω-

παϊκό Σύστημα Επιμελητηρίων με τη συνεισφορά του για τα Κυπρι-

ακά Επιμελητήρια.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διεξήχθη επίσης η μεγάλη Πα-

νευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων για το Επι-

χειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη που διεξάγεται κάθε χρόνο και στην 

οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ. 

Τα ευρήματα για την Κύπρο (όπου την τοπική έρευνα διεξήγαγε το 

ΚΕΒΕ) ήταν δυστυχώς πολύ αρνητικά σε σχέση με προηγούμενα 

χρόνια (και τα χειρότερα πανευρωπαϊκά) αφού όλοι οι δείκτες ήταν 

ιδιαίτερα αρνητικοί λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστα-

σης που αντιμετώπισε η Κύπρος το 2013 ως συνέπεια των γνωστών 

αποφάσεων του Eurogroup.

Πρέπει επίσης να λεχθεί ότι συνεχίστηκαν οι εργασίες του Ευρω-

παϊκού προγράμματος Go to Mediation! αλλά έγινε και η έναρ-

ξη του νέου προγράμματος Mediation Meets Judges. Και στα δύο 

προγράμματα επικεφαλής εταίρος είναι τα Ευρωεπιμελητήρια ενώ 

συμμετέχει και το ΚΕΒΕ.  Περισσότερες πληροφορίες για τα προ-

γράμματα αυτά καθώς και για όλα τα προγράμματα στα οποία συμ-

μετέχει το ΚΕΒΕ παρέχονται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που 

τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 

ανταποκρίθηκε σε σχετική έκκληση του Επιμελητηρίου της Σερβίας 

που έγινε μέσω των Ευρωεπιμελητηρίων για βοήθεια λόγω των κα-

ταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη χώρα.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) 

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) είναι ο εκπρόσωπος  της 

επιχειρηματικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιπροσω-

πεύει όλα τα επιμελητήρια των χωρών μελών του ΟΗΕ με ιστορία 

που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός των εθνικών επιτρο-

πών είναι πέραν των 150 και μέσα σ’ αυτές συγκαταλέγεται και η 

Κυπριακή Εθνική Επιτροπή. 

Το ΚΕΒΕ ως πλήρες μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, 

προωθεί μέσω της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής τις θέσεις και από-

ψεις του Κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου προς τον οργανισμό 

και οι κοινές θέσεις και απόψεις της διεθνούς επιχειρηματικής κοινό-

Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2013-2014

63

τητας προωθούνται προς όλες τις κατευθύνσεις όπως τον ΟΗΕ, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο κτλ.  Τα κύρια θέματα που κυριάρχησαν στις δραστηριότητες 

της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής την υπό αναφορά περίοδο ήταν 

οι διαιτησίες, το διεθνές οικονομικό  έγκλημα και η επιμόρφωση σε 

θέματα κανονισμών και οδηγιών. 

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο διεθνή συ-

νέδρια στην Κύπρο. Τον Απρίλιο του 2014 διοργανώθηκε για δεύ-

τερη χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Διαιτησιών  (New Trends in ICC 

Arbitration and Mediation). 

Το συνέδριο χαιρέτησαν εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κ. Νίκο Αναστασιάδη, σημαντικές προσωπικότητες από Κύπρο αλλά 

και το εξωτερικό όπως ο Πρόεδρος  του Διεθνούς Δικαστηρίου Δι-

αιτησιών του ΔΕΕ Sir John Beechey, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας 

Κληρίδης και ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου Δη-

μήτριος Χατζηχαμπής. 

Τον Ιούλιο 2014 το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργά-

νωσε συνέδριο με θέμα το «Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα». Το συνέ-

δριο εξέτασε τις πρακτικές προσεγγίσεις για εντοπισμό των παγίδων 

που πιθανόν να αντιμετωπιστούν από τους χρήστες χρηματοοικονο-

μικών εργαλείων σε σχέση με διεθνείς τραπεζικές και χρηματοοικο-

νομικές υπηρεσίες.  

Παρουσιάστηκαν επίσης οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στις διε-

θνείς απάτες και τα κίνητρα και διαθέσιμα εργαλεία που χρησιμοποι-

ούν οι επιτήδειοι σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα και οι τρόποι με 

τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εντοπί-

σουν και να σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα μέσω της χρήσης των 

υφιστάμενων κανονισμών.

Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)

Συνεχίστηκε η συμμετοχή  κατά την περίοδο που πέρασε  στις δρα-

στηριότητες της Ένωσης, η οποία εκπροσωπεί τα Μεσογειακά Επι-

μελητήρια  και όπου το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος, ως επίσης και τις 

συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της (Γενική Συνέλευση και Εκτε-

λεστική Επιτροπή).  Το ΚΕΒΕ συνέχισε επιπρόσθετα την εκπροσώ-

πηση στις εξειδικευμένες επιτροπές για τον τουρισμό, την εφοδια-

στική και τις μεταφορές και τις επενδύσεις. 

Αναφέρεται ιδιαίτερα ότι κατά  την υπό επισκόπηση περίοδο το 

ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλη έρευνα της ‘Ενωσης των Μεσογειακών 

Επιμελητηρίων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μεσογεια-

κές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και υποβολή 

εισηγήσεων και μέτρων στις οικείες κυβερνήσεις για βελτίωση της 

κατάστασης αλλά και της διερεύνησης των σχετικών δυνατοτήτων 

στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων  (ABC)

Βασικός σκοπός της Ένωσης στην οποία το ΚΕΒΕ είναι μέλος εκ-

προσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου είναι η προώ-

θηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χω-

ρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Η συμμετοχή του 

ΚΕΒΕ στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αλλά και γενικότερα 

στις δραστηριότητες της Ένωσης  συνεχίστηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο.  Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε τόσο στη 

Γενική Συνέλευση που έγινε στο Μαυροβούνιο όσο και σ’ αυτή που 

έγινε στην Αθήνα επί Ελληνικής προεδρίας. Και στις δύο Γενικές Συ-

νελεύσεις έγινε παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης που επι-

κρατεί στην Κύπρο και των μέτρων που λαμβάνονται για ανάκαμψη 

αλλά και του ρόλου που εξακολουθεί  να παίζει η Κύπρος ως επι-

χειρηματικό κέντρο της περιοχής. Επιπλέον στη Γενική Συνέλευση 

στην Αθήνα έγινε παρουσίαση για την Κύπρο ως διαχρονικό τουρι-

στικό κέντρο και το συναφή ρόλο του ΚΕΒΕ.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 

συμμετείχε στη διαμόρφωση της νέας ιστοσελίδας της Ένωσης πα-

ρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την Κύπρο που έχουν σχέση 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(UEAPME)

Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων που είναι ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος των οργα-

νώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας ως εκ τούτου τη δυνατότητα να συμ-

μετέχει στις διαδικασίες διαμόρφωσης της πολιτικής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης επί σωρείας θεμάτων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις 

είτε άμεσα ή έμμεσα. 

Αυτό δίνει κατ’ επέκταση την ευκαιρία στο ΚΕΒΕ να συμμετέχει στη 

διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων των Ευρωπαϊκών Κοινωνι-

κών Εταίρων που τίθενται ενώπιον της Επιτροπής.

Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συν-

δέσμου ΜΜΕ συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

τόσο όσον αφορά τα διοικητικά όργανα του Συνδέσμου όσο και τις 

διαβουλεύσεις στις οποίες προέβη ο Σύνδεσμος με τα μέλη του.

Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέ-

λευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβου-

λίου του Συνδέσμου ως επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών που 

ασχολούνται με θέματα όπως η κατάρτιση, τα κοινωνικά θέματα, το 

περιβάλλον, τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κ.α.
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Παράλληλα συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων του Συν-

δέσμου που αφορούσαν την ισομισθία και τη διαφάνεια στους μι-

σθούς, την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας,  την ασφά-

λεια των προϊόντων, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία στην 

οποία συμμετέχει και το ΚΕΒΕ, τις δημόσιες ενισχύσεις (γενικές 

εξαιρέσεις, ντε μίνιμις, διάσωση και αναδιάρθρωση, έρευνα και και-

νοτομία), την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την αδήλω-

τη εργασία, την τοποθέτηση των εργαζομένων, το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο, την επιχειρηματική αποτυχία, τις εθνικές συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τις οικονο-

μικές δραστηριότητες που βασίζονται στην απόκτηση εμπειριών, το 

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Πράσινη Ανάπτυξη, τις διατραπεζικές 

προμήθειες σε σχέση με τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, την 

κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, την πρόταση για τυποποιημένη δήλω-

ση ΦΠΑ  στα κράτη – μέλη της ΕΕ, το πλαίσιο ποιότητας για εκπαι-

δευομένους, το πλαίσιο ποιότητας για αναδιαρθρώσεις, την Οδη-

γία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα εθνικά προγράμματα 

μεταρρύθμισης, την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρ-

μογής στην Παγκοσμιοποίηση, τον Ευρωπαϊκό χώρο δεξιοτήτων και 

προσόντων, το Στρατηγικό Έγγραφο Πολιτικής του Συνδέσμου για 

την περίοδο 2014 – 2020, την εφαρμογή της Οδηγίας για την ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση και 

την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, τις δημόσιες προσφο-

ρές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Συμ-

φωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, τις προτεραιότητες της επαγγελ-

ματικής κατάρτισης, την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη 

νέα στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την πληροφορική 

στο σύννεφο (cloud computing) κ.α.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του 

Συνδέσμου τόσο στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία 

στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κοινή Δήλωση της Ευ-

ρωπαϊκής Συμμαχίας Χρηστών Πληρωμών ανάμεσα στην οποία συ-

γκαταλέγεται τόσο ο Σύνδεσμος όσο και το Ευρωεμπόριο με την 

οποία ζητείται η άμεση ψήφιση και εφαρμογή του Κανονισμού για 

τις διατραπεζικές χρεώσεις που αφορούν τις πιστωτικές χρεώσεις 

και με τον οποίο θα επιτευχθεί η μείωση τους.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε έρευνες του Συνδέσμου που 

αφορούσαν τις δημόσιες προσφορές, την εφαρμογή του Κώδικα 

Συμπεριφοράς της ΕΕ όσον αφορά την εμπλοκή των κοινωνικών 

εταίρων σε εθνικό επίπεδο στην ετοιμασία των Συμφωνιών Εταιρι-

κής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις βέλτιστες 

πρακτικές στα κράτη – μέλη σε σχέση με την ισότητα των φύλων 

στην εργασία, όπου οι σχετικές δραστηριότητες του ΚΕΒΕ και της 

ΚΟΓΕΕ επιλέγηκαν για δημοσίευση σε σχετικό εγχειρίδιο των Ευρω-

παίων κοινωνικών εταίρων κ.α.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ 

συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Ειδικό Βαρόμετρο του 

Συνδέσμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διεξάγοντας έρευνα 

σε εθνικό επίπεδο και παρέχοντας στοιχεία για το επιχειρηματικό 

κλίμα όπως το βλέπουν οι Κυπριακές ΜΜΕ. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το επιχειρηματικό κλίμα 

ήταν σε απογοητευτικά χαμηλό σημείο  και το χαμηλότερο από την 

αρχή της συμμετοχής του ΚΕΒΕ στην έρευνα λόγω βεβαίως των 

γνωστών αποφάσεων του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.

Ευρωεμπόριο (EUROCOMMERCE)

Το Ευρωεμπόριο εκπροσωπεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνι-

κές οργανώσεις εμπορίου των Ευρωπαϊκών χωρών και το ΚΕΒΕ ως 

πλήρες μέλος εκπροσωπεί τον εμπορικό τομέα της Κύπρου στον 

οργανισμό αυτό και συμμετέχει στις δραστηριότητες του.

Η συμμετοχή στα διοικητικά σώματα αλλά και στις δραστηριότητες 

του Ευρωεμπορίου συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση πε-

ρίοδο. Πέραν από  τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συ-

νέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού το ΚΕΒΕ 

συμμετέχει επίσης  και στις εργασίες εξειδικευμένων επιτροπών που 

ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο, τις ΜΜΕ και την πολιτική για 

τις επιχειρήσεις, τα κοινωνικά θέματα και τον κοινωνικό διάλογο κ.α.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του κατά την περίο-

δο που πέρασε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων  του Ευρωεμπο-

ρίου  υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού 

κόσμου της Κύπρου για θέματα όπως τις νέες μεθόδους οργάνω-

σης της εργασίας, την αδήλωτη εργασία, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 

για τη Μαθητεία στην οποία συμμετέχει και στην οποία έχει υποβά-

λει κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σχετική δέσμευση, τη μελ-

λοντική πολιτική για τις ΜΜΕ,  την καινοτομία στις υπηρεσίες, το 

ωράριο των καταστημάτων, την ασφάλεια και υγεία στους χώρους 

εργασίας, την απασχόληση των νέων, τη χρήση αερίων στα κλι-

ματιστικά και ψυκτικά συστήματα, τις ευέλικτες μεθόδους εργασί-

ας, την Ενιαία Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, την απλοποίηση 

του ρυθμιστικού πλαισίου, την εφαρμογή της Οδηγίας για την ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση και 

την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, τον Ευρωπαϊκό Κοινω-

νικό Διάλογο, τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Συμφωνία 

Εμπορίου και Επενδύσεων, τις εργασίες των επιτροπών του Ευ-

ρωεμπορίου κ.α.

Επιπλέον το ΚΕΒΕ έλαβε μέρος σε αριθμό ερευνών του Ευρωεμπο-

ρίου ανάμεσα στα μέλη του που αφορούσαν θέματα όπως τις προ-

τεραιότητες του οργανισμού σε σχέση με το διεθνές εμπόριο και τις 

ΜΜΕ, την εφαρμογή της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις στις πλη-

ρωμές σε εθνικό επίπεδο κ.α. 

Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας
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Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του 

Ευρωεμπορίου τόσο στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία 

στην Κύπρο και κατά περίπτωση στους Κύπριους ευρωβουλευτές 

στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κοινή Δήλωση της 

Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Χρηστών Πληρωμών ανάμεσα στην οποία 

συγκαταλέγεται και το Ευρωεμπόριο με την οποία ζητείται η άμεση 

ψήφιση και εφαρμογή του Κανονισμού για τις διατραπεζικές χρεώ-

σεις που αφορούν τις πιστωτικές χρεώσεις και με τον οποίο θα επι-

τευχθεί η μείωση τους.

Συνεχίστηκε επίσης η παροχή πληροφοριών από το ΚΕΒΕ σε άλλα 

μέλη του Ευρωεμπορίου για διάφορα θέματα που αφορούν το 

εμπόριο και τις ακολουθούμενες πρακτικές στην Κύπρο. Λειτουργοί 

του ΚΕΒΕ έλαβαν επίσης μέρος σε εργαστήριο και συνέδριο που δι-

οργάνωσε το Ευρωεμπόριο στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση της ορ-

γάνωσης και των δυνατοτήτων των μελών του ενώ συμμετείχαν και 

σε σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώ-

ματα των καταναλωτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τις σχετικές 

ενέργειες διαφώτισης.

Ειδική μνεία γίνεται για τη συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην πρωτοβουλία 

του Ευρωεμπορίου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων και Πο-

τών που αποτελεί ένα εθελοντικό πλαίσιο για την εφαρμογή  μιας 

δέσμης Αρχών Καλής Πρακτικής  στις κάθετες εμπορικές σχέσεις. 

Το ΚΕΒΕ κάλεσε με σχετική εγκύκλιο του όλες τις επιχειρήσεις στην 

Κύπρο που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και 

ποτών όπως προσυπογράψουν και εφαρμόσουν την Πρωτοβουλία. 

Επίτευγμα αποτελεί επίσης η επιλογή Κυπριακής επιχείρησης κα-

τόπιν εισήγησης του ΚΕΒΕ προς το Ευρωεμπόριο να συμμετάσχει 

στην ειδική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται με την 

ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

και τιτλοφορείται «Secret of Success». 

Η έκδοση περιλαμβάνει παραδείγματα πετυχημένων επιχειρηματι-

ών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη – μέλη ενώ το θέμα 

της φετινής έκδοσης είναι «Web Entrepreneurs: Europe’s Digital 

Champions».

Τέλος αναφέρεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, η Πρόε-

δρος του Ευρωεμπορίου διορίστηκε Υπουργός της Κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ απέστειλε σχετικό 

συγχαρητήριο μήνυμα. 

Υπηρεσία κωδικοποίησης Κύπρου

Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης GS1 Κύπρου είναι μέλος του διεθνούς 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού GS1 που εδρεύει στις Βρυξέλλες και 

δραστηριοποιείται από το 1973 με παρουσία σε περισσότερες από 

108 χώρες στον κόσμο. Το σύστημα GS1 αποτελεί το πιο διαδεδο-

μένο σύστημα παρακολούθησης προϊόντων παγκοσμίως. 

H υπηρεσία GS1 Κύπρου είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φο-

ρέας στην Κύπρο για την έκδοση και διαχείριση κωδικών (barcodes) 

GS1. 

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι να διαχειρίζεται το σύστημα GS1 στην 

Κύπρο και να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη της τα μέσα που θα 

τους επιτρέψουν να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές τους συναλ-

λαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη χρή-

ση και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον GS1 δι-

ευκολύνεται η αποτελεσματικότερη συνεργασία των επιχειρήσεων 

από όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας: διανομείς, λιανέμπο-

ροι, νοσοκομεία, μεταφορείς, τελωνεία κ.α.  

Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους εμπορίου, βιομηχανίας και 

υπηρεσιών, σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς, πολυεθνικές 

εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορί-

ου, στο χονδρεμπόριο και στους διακινητές.

Η σειρά προϊόντων και υπηρεσιών GS1 συνεχώς αναβαθμίζεται και 

αυτή τη στιγμή προσφέρει συμπεριλαμβανομένου του συστήμα-

τος προτύπων GS1, τις τεχνολογίες και λύσεις της επόμενης γενιάς 

όπως το GDSN (Global Data Synchronisation Network – συγχρονι-

σμός δεδομένων) το EPCglobal (τεχνολογία RFID) και την ιχνηλασι-

μότητα. Η υπηρεσία διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα, www.gs1cy.

org από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν σχετι-

κή πληροφόρηση. 

WASME

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές ΜΜΕ στον διεθνή οργανισμό 

WASME (World Association for Small and Medium Enterprises) και 

συμμετέχει στην προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Ο διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός WASME ιδρύ-

θηκε το 1980 στην Ινδία και συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότε-

ρούς υποστηρικτές των ΜΜΕ. Ο WASME συνεργάζεται ενεργά με 

ένα μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών όπως ILO, UNIDO, ITC και 

άλλοι. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                                Μάριος Τσιακκής 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Λεωνίδας Πασχαλίδης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Ανδρέας Ανδρέου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χρίστος Πετσίδης

        

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ            

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Αιμίλιος Μιχαήλ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:   Κάτια Αντωνίου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρίαμος Λοϊζίδης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: Άντρη Γεωργιάδου

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ :    Βασίλης Βασιλειάδης 

                                         Δήμητρα Παλάοντα

                                         Χρίστος Ταντελές

                                         Στάλω Δημοσθένους

      

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI : Λία Ριρή

 Παναγιώτης Παναγής

 Μιχάλης Πρωτοπαπάς

 Ζαχαρίας Μανιταράς

 Θεόδωρος ΄Αντερσον

 Πολύκαρπος Περατικός

 Μόνικα Ανδρέου

 Αλέξανδρος Ιωαννίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ανδρούλλα Ξενοφώντος

 Στέλλα Νικολάου

 Μάρθα Γεωργιάδου

 Μερόπη Κάττου

 Μαρία Κωνσταντίνου

 Κλαίρη Ανδρέου

 Άννα Τσαγγάρη

 Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου

 Ελευθερία Ξενοφώντος

 Έλενα Κλεάνθους

 Σούλα Πάρπα

 Γιάννα Πελεκάνου

 Γεωργία Βενιζέλου

 Νίκος Παντελή

 Πανίκος Παναγιώτου

Διάρθρωση ΚΕΒΕ 
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σωκράτης Ηρακλέους

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Ανδρέας Αντωνιάδης

ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:  Nιόβη Παρισινού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Αφρούλλα Χριστοδούλου

 Χρύσω Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χρήστος Αναστασιάδης

ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Άνθια Παπαγεωργίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Νικόλας Ιορδάνους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Κωστάκης Χρίστου

 Σοφία Λεωνίδου

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιάκωβος Χ’’Βαρνάβας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Μάρω Παπαλεοντίου

 Χριστοφής Ζαχαρουδιού

 Κίκα Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Σκευούλα Κλεάνθους

 Δημήτρης Χρίστου

 Μαρία Πογιατζή

 

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κενδέας Ζαμπυρίνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Νατάσα Δημητρίου

                                                                              Μάριος Ανδρέου

Διάρθρωση Toπικών ΕΒΕ 
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Επαγγελματικοί Συνδέσμοι και Προέδροι
Παραγωγή: (Βιομηχανία-Γεωργία)

1.  Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου   Μ. Σωκράτους

2.  Kυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού   Γιώργος Ιεροδιακόνου

3.  Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Κύπρου   Κ. Χ’ Χριστοδούλου

4.  Παγκύπριος  Σύνδεσμος Παραγωγών, Συσκευαστών Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών και Σταφυλών    Πλ. Λανίτης

5.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων    Χρ. Μιτσίδης

6.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών      Λ. Σαββίδης

7.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών    Λ. Ψημολοφίτης

8.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανοποιημένης Συσκευασίας Αγροτικών Προϊόντων και  Άλατος    Μ. Δημητρίου

9.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών   Γ. Κατωδρύτης

10.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών    Α. Νεοφύτου

11.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας    A. Κιμωνίδης

12.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων   Λ. Λουκά

13.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων   Γ. Ττοφή

14.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου/Ενέργειας    Γ. Ανδρέου

15.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων   Π. Παραδεισιώτης

16.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών    Α. Λατούρος

17.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών    Χ. Παττίχης

18.  `Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου    Α. Γεωργίου

19.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου    Κ. Γρηγορίου   

20.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου    Μ. Αργυρού

21.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου    

22.  Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου     Αντ. Χριστοδούλου

23.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου   κα. Κικούλλα Κότσαπα

24.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιϊας Κύπρου    Ντ. Μιτσίδης

25.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου     Π. Παπαφιλίππου

26.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου    Χρ. Παπαδόπουλος 

27.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος   Σ.  Τσουρής

28.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών  Α. Χ’ Παναγής

29.  Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου   Αλ. Μιχαηλίδης

30.  Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου   Π. Φωτιάδης

31.  Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος    Ν. Κυριάκου

32.  Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού Κύπρου   Μ. Πούφος

33.  Τυροκόμων Κύπρου    Γ. Πέτρου

Εμπόριο:

1. Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου    Γ. Ανηλιάδης

2. Κυπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Α. Χριστοφίδης 

3. Κυπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος - Μ. Μιλτιάδου

4. Κυπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος -  Ν. Κυριακίδης

5. Κυπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Ξ. Ξενόπουλος

6. Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Γ. Κουρρής 

7. Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Α. Κασιουρής

8. Κυπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Γ. Μιχαηλίδης

9. Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Α. Πηγασίου

10.  Κυπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Χρ. Χριστοφόρου

11.  Κυπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μ. Ανδρέου

12.  Κυπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μ. Κλείτου

13.  Κυπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Χρ. Παπαβασιλείου

14.  Κυπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Τζ. Χατζηχάννας

15.  Κυπρό-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μιχ. Αντωνιάδης
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16.  Κυπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μ. Λανίτης

17.  Κυπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Π. Καουρής

18.  Κυπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   L. Benfi eld

19.  Κυπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών Αντ. Χατζηρούσος

20.  Κυπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Γ. Λοΐζου

21.  Κυπρο-Νότιος Αφρική Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μαρία Ζαβού 

22.  Κυπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Γ. Παπαναστασίου

23.  Κυπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Δ. Βάκης

24.  Κυπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Μ. Μιχαήλ

25.  Κυπρο-Πολωνικό  Εμπορικό Επιμελητήριο   Σηλια Πουργούρα

26.  Κυπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Κ. Ερωτοκρίτου

27.  Κυπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Eυγ.Ευγενίου

28.  Κυπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Κλ. Αλεξάνδρου

29.  Κυπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   P. Ceder

30.  Κυπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Αγγ. Γρηγοριάδης

31.  Κυπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Χρ. Βενιαμίν

32.  Κυπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος   Β. Λοΐζου

33.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής    Α. Περικλέους

34.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων  Δ. Λαπαθιώτης

35.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου    Αλ. Λίλλητος     

36.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών    Μ. Χ’’Γιάννης

37.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας    Σ. Ζαννέτος

38.  Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου   Π. Χριστοδουλίδης

39.  Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου    Α. Χρίστου

40.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου    Δ. Δημάδης

41.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών    Ο. Θεοδούλου

42.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου   Β. Πετρίδης

43.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Μεταπωλητών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων  Δ. Θεοχάρους

44.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών   Χ. Πετούσης

45.  Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών   Π. Αγρότης

46.  Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Αλιείας Κύπρου    Π. Παναγιώτου 

47.  Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής - Α. Αγαθοκλέους

48.  Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών   Γ. Παπάς

49.  Σύνδεσμος Προμηθευτών Αδασμολόγητων Ειδών Κύπρου    Ρ. Λυσιώτης

50.  Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης   Ζ. Μαρκίδης

51.  Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου    Αυγ. Ποταμίτης  

52.  Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου - Φ. Νεοφύτου

Υπηρεσίες:

1.  Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας  (FIABCI Τμήμα Κύπρου)   Κλ. Τοφαρίδης

2. Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών    Γ. Μούσκας

3. Επιμελητήριο Νέων Κύπρου    Α. Χριστοφίδης

4. Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου  Μ. Κωνσταντίνου 

5. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ   Κικούλα Κότσαπα

6. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο    Eugen Adami

7. Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνικών Κλιματισμού & Ψύξης Οχημάτων   Λ. Αγαπίου

8. Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως    Α. Μελετίου

9. Κυπριακός Σύνδεσμος Διοργανωτών Συνεδρίων  & Τουρισμού Κινήτρων   Χρ. Σιάϊλου 

10.  Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας   Χ. Κυριακίδης

11.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας   Γ. Αργυρού

12.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών    Αννα Σωφρονίου 
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Επαγγελματικοί Συνδέσμοι και Προέδροι
13.  Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ)   Π. Φιλίμης

14.  Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων    Γ. Στροβολίδης

15.  Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως    Σ. Σπύρου

16.  Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας   Π. Κουνίδης 

17.  Κυπριακός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών     Α. Χριστοφίδης

18.  Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων   Α. Βαροσιώτης

19.  Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας   Γ. Στυλιανού

20.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων     Μαρία Χουβαρτά

21.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων   Π. Καλλής

22.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων   K/νος Τελεβάντος

23.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών  Μ. Αλεξάνδρου

24.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων    Χ. Λοϊζίδης

25.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων    Στ. Παρπούτης

26.  Σύνδεσμος  Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου    Γ. Αντωνιάδης

27.  Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού    Α. Χαριλάου

28.  Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου     Π. Μιχαηλίδης

29.  Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου  Στ. Λεπτός

30.  Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου   Γ. Ευρυπιώτης

31.  Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου  Ν. Αγαπίου  

32.  Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου   Ι. Χαριλάου 

33.  Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου   Λ. Λοϊζου

34.  Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού    Γ. Μιχαηλίδης

35.  Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου    Δ. Καλαβανάς 

36.  Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου  Κ. Αθηνοδώρου

37.  Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου    Βάκια Ιωαννίδου

38.  Σύνδεσμος Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου    Στ. Αναστασιάδης

39.  Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών   K. Zimarin

40.  Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Ν. Μιχαηλάς

41.  Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου    Α. Τηλλυρής

42.  Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου    Γ. Γαβριήλ  

43.  Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου    Σ. Αδαμίδης

44.  Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου    Ν. Νικολάου 

45.  Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης   Α. Θεοδούλου

46.  Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου  Μ. Κυναιγείρου 

47.  Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό   Μαριάννα Τροκκούδη

48.  Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων   Θ. Αριστοδήμου  

49.  Σύνδεσμος Μηχανικών Σκαφών Θαλάσσης Κύπρου    Κ. Δημητρίου

50.  Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου    Χρ. Παπαβασιλείου

51.  Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου   Ι. Πέτρου

52.  Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου    κα Π. Χ’’Δημητρίου

53.  Σύνδεσμος Σχεδιαστών Μόδας Κύπρου   Π. Παντελή

54.  Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου    Β. Μαντοβάνης

55.  Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου   Π. Χριστοδούλου  

56.  Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου     Γ. Γεωργίου

57.  Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου   Π. Γεωργιάδης
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Υπουργείο Οικονομικών

1. Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Δείκτη Λιανικών Τιμών

3. Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΕΤΣΥ)

4. Στατιστικό Συμβούλιο

5. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικής Ανάπτυξης

2. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

3. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ)

4. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα

5. Επιτροπή Επιλογής Βραβείου Εξαγωγών

6. Τεχνικές Επιτροπές του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας για την Ετοιμασία Κυπριακών Προτύπων για Διάφορα Αγαθά

7. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών

8. Τεχνική Επιτροπή για θέματα Υψηλής Τεχνολογίας

9. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

10. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας  Πιστοποίησης ΚΕΠ

11. Επιτροπή Παρακολούθησης για Δημιουργία στη Κύπρο Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου

12. Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό

13. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

14. Εκπροσώπηση σε Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωση που ασχολούνται με τον καθορισμό της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής    

Υπουργείο Εσωτερικών

1. Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

2. Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

3. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης

4. Συμβούλιο Παραγωγικότητας

5. Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

6. Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών

7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό

8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ)

10. Συμβούλιο Μαθητείας-Επαρχιακές Επιτροπές Μαθητείας

11. Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφείων  Εργασίας σε όλες τις πόλεις

12. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων

13. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες

14. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 

15. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

16. Επιτροπή Ισότητας των  Φύλων στην απασχόληση & την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί που μετέχει το ΚΕΒΕ
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Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί που μετέχει το ΚΕΒΕ
17. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για Ωράρια λειτουργίας καταστημάτων στις Τουριστικές Περιοχές

18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  

19. Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής

20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής

21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας 

22. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων 

23. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών

24. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΤΕ

3. Συμβουλευτικό Σώμα Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

4. Συμβουλευτικό Σώμα Μεταλυκεικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) 

Υπουργείο Υγείας

1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ)

2. Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων

3. Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διατροφή 

4. Συμβούλιο Τροφίμων

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

1. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης

3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1. Παγκύπριο Συμβούλιο  Περιβάλλοντος

2. Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

3. Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων

4. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Γεωργικής Έκθεσης

5. Eθνική Επιτροπή για Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ

6. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)

7. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

8. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης

  9. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ)

10. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις

11. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων
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Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί που μετέχει το ΚΕΒΕ
Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού

3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας

4. Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού & Ανάπτυξης

1. Τεχνική Επιτροπή Συμφωνιών για Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων

2. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος (RISC) για την Καινοτομία

3. Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού

4. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 2 που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

5. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Στόχου 3 που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

6. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της Αλιείας που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

7. Επιτροπή Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

8. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg III/A Ελλάδα – Κύπρος

9. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

10. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας

11. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Tech – SME Partnering για προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων 

12. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης

13. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 

Ανεξάρτητες Επιτροπές

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ενέργειας

3. Συντονιστική Επιτροπή για τη Μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

4. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

5. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα αειφόρου κατασκευής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

6. Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Επίτευξης του Στόχου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-ΑΠΕ

Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή

2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3. Συμβουλευτική Επιτροπή για ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας

4. Συμβουλευτική Επιτροπή για την ελεύθερη διακίνηση εργατών

5. Συμβουλευτικό Σώμα Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης

6. Φορέας για τη δια Βίου Μάθηση

7. Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση της Επιτροπής της ΕΕ για τον  Κοινωνικό Διάλογο




