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Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, κρατικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες παρευρέθηκαν στην περσινή Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προσφωνεί την περσινή Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ
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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ

Αγαπητά μέλη,

Η απερχόμενη χρονιά, όπως και η επερχόμενη, είναι αρκετά 
κρίσιμες για την Κύπρο, τόσο στο εθνικό θέμα όσο και στην 
οικονομία.

Στο κυπριακό, φαίνεται ότι εισήλθαμε σε μία πολύ λεπτή 
φάση, όπου αναμένεται να διαφανεί κατά πόσον οδεύουμε 
προς τη λύση ή σ’ ένα νέο αδιέξοδο. Μετά τις εντατικές 
διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακκιντζί, τα 
πράγματα έχουν φτάσει σ’ ένα κομβικό σημείο, όπου 
θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσον θα υπάρξει 
ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης πριν το τέλος του 2016 ή 
το 2017. Όμως, διαβλέπουμε μια έντονη κινητικότητα 
από πλευράς του διεθνούς παράγοντα  που στηρίζει 
τις διαπραγματεύσεις για να οδηγηθούμε σε ένα νέο 
δημοψήφισμα. 

Το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο κυπριακό 
και στηρίζει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην προσπάθεια 
του για μια σωστή, βιώσιμη και κυρίως λειτουργική λύση 
του κυπριακού. Εμείς, πιστεύουμε ότι μια καλή λύση στο 
εθνικό θέμα θα βοηθήσει ποικιλότροπα τον τόπο και το 
λαό μας. Με την επανένωση, η Κύπρος θα μπορέσει να 
αξιοποιήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα, να αδράξει νέες ευκαιρίες για την 
οικονομία της δημιουργώντας νέες προοπτικές για το 

μέλλον ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον περιφερειακό 
της ρόλο.

Ειδικά, σήμερα, που η οικονομία μας άρχισε να παρουσιάζει 
μια καλύτερη πορεία, μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του 
κυπριακού θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και 
την πρόοδο του τόπου. 

Όπως γνωρίζετε, μετά τα τελευταία τρία χρόνια της 
κρίσης, η οικονομία μας άρχισε να αντιδρά και να εμφανίζει 
σοβαρά σημάδια ανάκαμψης. Ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε 
στο 2.7% του ΑΕΠ (β’ τρίμηνο 2016), το δημοσιονομικό 
έλλειμμα περιορίστηκε κάτω του 2% του ΑΕΠ, το δημόσιο 
χρέος κινείται με πτωτικές τάσεις κοντά στο 109% του 
ΑΕΠ, ενώ δημιουργήσαμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Την 
ίδια ώρα, η ανεργία, που την περίοδο της κρίσης άγγιζε το 
16%, παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης και τώρα κινείται 
γύρω στο 12%. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν και τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, λόγω καλύτερης 
απόδοσης των αναδιαρθρώσεων. 

Στα θετικά σημειώνουμε τις συχνές αναβαθμίσεις του 
αξιόχρεου της Κύπρου από τους ξένους οίκους αξιολόγησης 
καθώς και την επιτυχή έξοδο μας από το μνημόνιο που 
επιτρέπει τον απευθείας δανεισμό μας από τις ξένες 
αγορές.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η οικονομία εισήλθε σε μια 
καλύτερη φάση την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε και 
να ενισχύσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε 
την υπερπροσπάθεια των τελευταίων χρόνων, να 
επιλύσουμε τα εναπομείναντα προβλήματα της κρίσης, να 
ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να υλοποιήσουμε τα 
νέα έργα ανάπτυξης και γενικά να εκσυγχρονίσουμε και να 
εμπλουτίσουμε το μοντέλο της οικονομίας μας.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι κάποια συμφέροντα δεν 
ενστερνίζονται τις απόψεις αυτές και αντιδρούν σε ρυθμίσεις 
που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στην στοχευμένη 
διαφοροποίηση του οικονομικού μας μοντέλου. 

Η καθυστέρηση από τη Βουλή στη ψήφιση της 
μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, οι αντιδράσεις των 
συντεχνιών στις αποκρατικοποιήσεις της ΑΤΗΚ και της 
ΑΗΚ, οι απαιτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για 
αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων σε επίπεδα πέραν 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης
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των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και του κράτους 
και για επαναφορά της ΑΤΑ, οι καθυστερήσεις λόγω 
γραφειοκρατίας στην υλοποίηση των μεγάλων έργων 
υποδομής και πολλά άλλα, μας ανησυχούν πολύ.

Δεν είναι δυνατόν με τα όσα βιώσαμε τα τελευταία χρόνια 
και στη φάση που βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας κάποιοι 
να αναπαράγουν τις ίδιες νοοτροπίες που μας έφεραν στο 
χείλος της καταστροφής. 

Είναι απαράδεκτο να επαναλαμβάνουμε τους κακούς 
μας εαυτούς φορτώνοντας την οικονομία με βαρίδια και 
ρυθμίσεις που θα την οδηγήσουν και πάλιν στο φαύλο 
κύκλο των ελλειμμάτων και των χρεών.

Το ΚΕΒΕ, θα συνεχίσει να απαιτεί από το σύνολο του 
πολιτικού κόσμου συγκροτημένη και συγκρατημένη 
δημοσιονομική πολιτική, που να περιλαμβάνει την προώθηση 
των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων.  Την 
ίδια στιγμή απαιτούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, με 
την υλοποίηση έργων υποδομής του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για αντιμετώπιση και του σοβαρότατου 
προβλήματος της ανεργίας.

Επίσης, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να ζητά: 

• Την πάταξη της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα

• Τον περιορισμό και την απλοποίηση των φορολογιών

• Την εντονότερη προσπάθεια για προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων

• Τη λήψη μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας

• Την καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Κύπρου

• Τη μεγαλύτερη προβολή της οικονομίας μας στο 
εξωτερικό

• Την ενίσχυση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών

• Την προώθηση των συστημάτων αυτοχρηματοδότησης 
BOT, κλπ

Στους ζωτικούς τομείς της οικονομίας, το ΚΕΒΕ θα 
επιμένει στην ανάγκη προώθησης μιας νέας ευφάνταστης 
τουριστικής πολιτικής. Μπορεί φέτος για διάφορους 
εσωγενείς και εξωγενείς λόγους να καταφέραμε να 

σπάσουμε το φράγμα των 3 εκατ. τουριστών, όμως το 
τουριστικό μας προϊόν έχει δομικές και διαρθρωτικές 
αδυναμίες. Απαιτούνται τομές που θα συμβάλουν στη λύση 
των προβλημάτων της εποχικότητας, στη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των τουριστών, και στον εμπλουτισμό των 
τουριστικών υποδομών παράγοντες που θα ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα του τελικού μας προϊόντος.  Όλα 
τα πιο πάνω συνδέονται με την ανάγκη για ανακαίνιση 
των ξενοδοχειακών μονάδων μας, την αύξηση της 
συνδεσιμότητας της Κύπρου με άλλες αγορές, την συνεχή 
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και την υλοποίηση 
νέων έργων τουριστικής υποδομής. 

Ακόμα, το ΚΕΒΕ ζητά ενίσχυση των κινήτρων για τον τομέα 
των ακινήτων, προώθηση συγκεκριμένων ευφάνταστων 
σχεδίων για την καινοτομία και την τεχνολογία, στήριξη 
του εμπορίου και της βιομηχανίας, μεγαλύτερη ώθηση της 
ναυτιλίας και των παραδοσιακών κλάδων στον τομέα των 
υπηρεσιών καθώς και την προώθηση των νέων μορφών 
υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, κλπ.).

Στον τομέα της ενέργειας, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις και δηλώνει ξανά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες 
προοπτικές για οφέλη σε όλη την οικονομία. Οι νέες 
συμφωνίες (τριμερείς ή πολυμερείς) που έκανε η κυβέρνηση 
με γειτονικές χώρες, η διαδικασία αδειοδότησης των νέων 
τεμαχίων 6, 8 και 10 και η προώθηση της εξόρυξης του 
φυσικού αερίου από το οικόπεδο «Αφροδίτη», είναι προς 
την ορθή κατεύθυνση. Σημαντικές παραμένουν και οι 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί 
μας δεν θα καθυστερήσουν άλλο και η Κύπρος θα 
αρχίσει σύντομα να έχει εισοδήματα από την εμπορική 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.

Αναμφίβολα, η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί και 
από εξωγενείς παράγοντες. Η κρίση στη Συρία, το Brexit, 
οι οικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, η παγκόσμια 
οικονομία, η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική για τα επιτόκια, 
και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας είναι παράγοντες που 
λίγο ή πολύ επηρεάζουν και τη δική μας οικονομία. Αν και 
δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτά τα θέματα, θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι όλα θα εξελιχθούν με τρόπο που δεν 
θα έχουμε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. Ελπίζουμε σε 
ξεπέρασμα της πολιτικής έντασης στη περιοχή μας που θα 
οδηγήσει σε αυξημένες ευκαιρίες καθώς και σε βελτίωση  
των οικονομικών δεδομένων στον πλανήτη.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα περισσότερα δεδομένα μπροστά μας είναι θετικά. 
Ωστόσο, υπάρχουν και άγνωστες παράμετροι, όπως είναι 
το κυπριακό, η σταθερότητα στην περιοχή μας και η 
διεθνής οικονομία. Δικός μας στόχος είναι να προσπαθούμε 
να ενισχύουμε την οικονομία μας, ώστε να αξιοποιούμε 
τα θετικά και να περιορίζουμε τα αρνητικά. Αν αφήσουμε 
ανοχύρωτη την οικονομία, τότε τα όποια αρνητικά θα την 
υπονομεύσουν.

Το ΚΕΒΕ, με αισιοδοξία θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό 
του ρόλο. Μαζί με εσάς, τα μέλη μας, που αποδείξατε 
πολλές φορές, την επινοητικότητα και το δυναμισμό σας, 
στοχεύουμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές στον 
τόπο. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΚΕΒΕ για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία 
που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών 
Επιμελητηρίων, τα Συμβούλια των Επαγγελματικών και 
Διμερών Συνδέσμων, το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ 
Μάριο Τσιακκή, τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ 
Παναγιώτη Λοϊζίδη, τους διευθυντές, τα στελέχη, το 
προσωπικό και τους συνεργάτες των Επιμελητηρίων μας 
για τη σημαντική προσφορά τους στον Επιμελητηριακό 
θεσμό.

Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη 
μας, που στις δύσκολες ώρες που  περάσαμε, παραμείνατε 
δίπλα στο Επιμελητήριο και στηρίξατε τις προσπάθειες 
μας για ενίσχυση των επιχειρήσεων και επιστροφή της 
οικονομίας σε ανάπτυξη.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε στο Επιχειρηματικό φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Κουβέιτ
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Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:

....................................................................................................................................................Φειδίας Πηλείδης

Τέως Πρόεδρος:

.................................................................................................................................Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι:

.........................................................................................................................................................Γιώργος Λεπτός

............................................................................................................Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

..............................................................................................................................................Γιώργος Δημητρίου

................................................................................................................................................Ντίνος Λευκαρίτης

.....................................................................................................................................................Ανδρέας Μάτσης

Επίτιμοι Πρόεδροι:

....................................................................................................................................................Φάνος Επιφανίου

.............................................................................................................................................Βασίλης Γ. Ρολόγης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας:

...................................................................................................................................Στέλιος Αναστασιάδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού:

..................................................................................................................................Κώστας Γαλαταριώτης

Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:

.........................................................................................................................................Γιώργος Μαυρουδής

Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας:

..........................................................................................................................................Όθωνας Θεοδούλου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου:

................................................................................................................................... Ανδρέας Δημητριάδης

Γενικός Γραμματέας:

.....................................................................................................................................................Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:

.................................................................................................................................. Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕ 2015
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Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Russian Healthcare Travel Council 
και του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συνέδριο με θέμα «Solving Non Performing Loans through innovative solutions
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:

................................................................................................................................................Φειδίας Πηλείδης

Τέως Πρόεδρος:

.............................................................................................................................Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι:

.....................................................................................................................................................Γιώργος Λεπτός 

........................................................................................................Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

..........................................................................................................................................Γιώργος Δημητρίου

............................................................................................................................................Ντίνος Λευκαρίτης

.................................................................................................................................................Ανδρέας Μάτσης

Επίτιμοι Πρόεδροι:

................................................................................................................................................Φάνος Επιφανίου

........................................................................................................................................ Βασίλης Γ. Ρολόγης

Γενικός Γραμματέας:

.................................................................................................................................................Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:

..............................................................................................................................Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης

Μέλη Λευκωσίας:

.............................................................................................................................. Στέλιος Αναστασιάδης

..............................................................................................................................................Ευγένιος Ευγενίου

................................................................................................................................................... Κώστας Ζορπάς

........................................................................................................................................................... Μάριος Λένας

...............................................................................................................................Μιχάλης Μουσιούττας  

..............................................................................................................Παναγιώτης Παπαφιλίππου

...............................................................................................................................................................Έλενα Τάνου 

...........................................................................................................................................Ιάκωβος Φωτιάδης

................................................................................................................................Χρίστης Χριστοφόρου

Μέλη Λεμεσού:

.............................................................................................................................Κώστας Γαλαταριώτης

.............................................................................................................................................Λιάκος Θεοδώρου

..........................................................................................................................................Κικούλλα Κότσαπα

..............................................................................................................................................Ήρως Μιλτιάδους

..................................................................................................................................................Γιάννης Μισιρλής

................................................................................................................................Ανδρέας Τσουλόφτας

Μέλη Αμμοχώστου:

.....................................................................................................................................Γιώργος Μαυρουδής

.....................................................................................................................................................Κίκης Βασιλείου

........................................................................................................................................Γιώργος Μιχαηλίδης

.............................................................................................................................Κυριάκος Σοφοκλέους

...................................................................................................................................................Τώνης Τουμαζής

Μέλη Λάρνακας:

.....................................................................................................................................Όθωνας Θεοδούλου

....................................................................................................................................Ζήνωνας Αποστόλου

..........................................................................................................................................Κώστας Δημητρίου

....................................................................................................................................Γιώργος Σκορδέλλης

.....................................................................................................................................Τάσος Χριστοφόρου

Μέλη Πάφου:

...............................................................................................................................Ανδρέας Δημητριάδης

.......................................................................................................................................Σάββας Γεωργιάδης

....................................................................................................................................Στέφανος Στεφάνου

.........................................................................................................................................................Χάρης Τσιολής

.........................................................................................................................................Χρύσης Χρυσάνθου

Αριστίνδην Μέλη:

........................................................................................................................................................Χάρης Λοϊζίδης

....................................................................................................................................................Θωμάς Καζάκος

.......................................................................................................................................Αλεξάνδρα Γαλανού

................................................................................................................................................Φώτος Φωτιάδης
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Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Τοπικών Επιμελητηρίων

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Πρόεδρος:
Στέλιος Αναστασιάδης

Τέως Πρόεδρος:
Κώστας Γεωργαλλής

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης 
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι:
Ιάκωβος Φωτιάδης
Κώστας Ζορπάς
Ευγένιος Ευγενίου
Έλενα Τάνου
Χρίστης Χριστοφόρου

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι:
Νίκος Λακούφης

Ανδρέας Λοϊζίδης 

(απεβίωσε 3/10/16)

Επίτιμος Γραμματέας:
Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Επίτιμα  Μέλη:
Δημοσθένης Σεβέρης

Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη:
Πάμπος Αγρότης 
(απεβίωσε 19/8/16)

Γιάννος Αργυρού
Δήμος Δημοσθένους
Μαρίνος Καλλής

Άκης Κελεπέσιης
Θεόδωρος Κρίγγος
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Μάριος Λένας
Ντίνος Μιτσίδης
Χάρης Μιχαήλ
Μιχάλης Μουσιούττας
Νίκος Νουρής
Χριστάκης Χαραλάμπους

Aριστίνδην Μέλη:
Μιχάλης  Σαρρής
Πάνος Πρωτοπαπάς
Νικόλας Σιακόλας
Λύσανδρος Ιωάννου

Πρόεδρος:
Κώστας Γαλαταριώτης

Τέως Πρόεδρος:
Φιλόκυπρος Ανδρέου

Πρώην  Πρόεδρος:
Δημήτρης Σολομωνίδης

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

Αντιπρόεδροι: 
Ανδρέας Τσουλόφτας 
Χαράλαμπος Παττίχης
Ηλίας Νεοκλέους

Ανθή Θεοχάρους
Λιάκος Θεοδώρου
Ήρως Μιλτιάδους

Επίτιμος Γραμματέας:
Κικούλα Κότσαπα

Γραμματέας/Διευθυντής:
Χρήστος Αναστασιάδης

Μέλη:
Θεόδοτος Ανθούσης
Ανδρέας Λαός
Μιχάλης Λοϊζίδης 
Περικλής Μάρκαρης
Δημοσθένης Μαυρέλλης
Γιάννης Μισιρλής  

Χρύσης Πετούσης
Μαίρη Πρωτοπαπά
Άθως Τηλλυρής
Άκης Χαραλάμπους
Ηλίκκος Χαραλάμπους

Αριστίνδην Μέλη:
Μιχάλης Βιράρτη
Βάσος Δημητριάδης
Λευτέρης Κουζαπάς
Τάσος Κουνούδης
Ξάνθος Νέμιτσας
Μίλτος Παπαδόπουλος
Αντώνης Παπάς
Πανίκος Χ”Χαμπής
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Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Πρόεδρος:
Όθωνας Θεοδούλου

Τέως Πρόεδρος:
Ντίνος Λευκαρίτης

Πρώην Πρόεδρος:
Ανδρέας Λουρουτζιάτης

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Ανδρέας Μούσκος
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Νίκος Κοσμάς
Κίκης Κυριακίδης
Αντιπρόεδροι:
Γιώργος Σκορδέλης 
Ζήνωνας Αποστόλου

Κώστας Δημητρίου
Άγγελος Μυλωνάς
Τάσος Χριστοφόρου

Επίτιμος Γραμματέας:
Κίκης Γεωργίου

Γραμματέας/Διευθυντής: 
Γιώργος Ψαράς

Μέλη:
Νάκης Αντωνίου
Φλώρος Βωνιάτης
Φουλής Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Ανδρέας Λευκαρίτης

Λουκάς Λουκά
Ευάγγελος Μούσκος
Ριάκος Σεραφείμ
Σταύρος Σταύρου
Στέφανος Στεφανή
Κωστάκης Τοφαρίδης 
Σοφοκλής Φιλιαστίδης 
Γιώργος Χασάπης

Επίτιμα  Μέλη:
Γιώργος Παπαναστασίου
Μαρία Μηλιώτου

Αριστίνδην Μέλη:
Λένα Νικολάου

Πρόεδρος:
Γιώργος Μαυρουδής

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Μιχαηλίδης

Πρώην Πρόεδροι:
Φάνος Επιφανίου
Δημήτρης Ιωάννου
Τάκης Κυριακίδης
Φώτης Παπαθωμάς
Ανδρέας Μάτσης
Λοϊζος Σιακαλλής

Αντιπρόεδροι:
Κυριάκος Σοφοκλέους 
Τώνης Τουμαζής  
Κίκης Βασιλείου
Χριστάκης Παπαβασιλείου

Χρυσταλλένη Σώζου

Επίτιμος Γραμματέας:
Παρασκευάς Κυριακίδης

Γραμματέας/Διευθυντής:
Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας

Μέλη:
Χρίστος Αγγελίδης
Μιχάλης Βασιλείου
Άντρη Επιφανίου
Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Γιώργος Λόρδος
Χαράλαμπος Μανώλη
Χριστόδουλος Νεοφύτου

Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Μιχάλης Τίμινης
Ανδρέας Χ’’Θεοδοσίου

Αριστίνδην Μέλη:
Σταύρος Μαυρομάτης

Πρόεδρος:
Ανδρέας Δημητριάδης

Τέως Πρόεδρος:

Γιώργος Λεπτός

Πρώην Πρόεδροι:
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Παναγιώτης Χαραλάμπους

Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος Παπαντωνίου 
Ζήνων Ζήνωνος
Γιαννάκης Αριστοδήμου
Γιώργος Μάης

Ηλίας Μυριάνθους

Επίτιμος Γραμματέας:
Νίκος Κόνικκος

Γραμματέας/Διευθυντής:
Κενδέας Ζαμπυρίνης

Μέλη:
Δημήτρης Ασσιώτης 
Σάββας Γεωργιάδης
Παντελής Ευαγγέλου
Ανδρέας Ιωάννου
Κύπρος Κουρούσιης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Λουκής Λουκά
Μιχάλης Μιχαήλ

Στέφανος Στεφάνου
Χρίστος Τζιώλης
Στάθης Τσιντίδης
Χάρης Τσιολής
Χρύσης Χρυσάνθου

Αριστίνδην Μέλη:
Σπύρος Μακριδάκης
Μαρία Κουρούπη
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας

•	 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)
•	 Euro-Med	TDS
•	 Eυρωπαϊκός	Οργανισμός	για	την	Ασφάλεια	στον	Κυβερνοχώρο	(ECSO)

Ελεγκτές ΚΕΒΕ
KPMG	LTD

Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

Σύμβουλοι Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Εκδόσεων ΚΕΒΕ
fmw	financial	media	way

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.
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Οικονομικές εξελίξεις

Η περίοδος που πέρασε σηματοδότησε την έξοδο της χώρας 
μας από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε με 
την Τρόικα το 2013 σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης 
που έπληξε την Κύπρο. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε από 
το ΚΕΒΕ το οποίο από την πρώτη στιγμή τήρησε τη στάση 
πως η πιστή εφαρμογή των προνοιών του αποτελούσε τη 
μοναδική οδό για γρήγορη έξοδο από αυτό. Κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η ενεργή συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου σε συναντήσεις με την Τρόικα κατά τις 
επισκέψεις της στην Κύπρο, όπου συνέχισε να προβάλλει 
τις θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου για ανάκαμψη των 
κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και για τη γρηγορότερη 
δυνατή επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Το ΚΕΒΕ χαιρέτησε επίσης την επιτυχή έξοδο της Κύπρου 
στις αγορές χαρακτηρίζοντας την ως εξέλιξη με πολλαπλή 
σημασία για την οικονομία μας, με κυριότερη την ανάκτηση 
της εμπιστοσύνης της από τις ξένες αγορές, στοιχείο 
απαραίτητο στην προσπάθεια για επαναφορά της οικονομίας 
σε στέρεα τροχιά ανάπτυξης και στην προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος για ξένες επενδύσεις που είναι τόσο 
αναγκαίες για τον τόπο.

Οι πιο πάνω εξελίξεις ήταν μεν θετικότατες αλλά αυτό 
δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι έχουν ξεπεραστεί τα 
προβλήματα. Το ΚΕΒΕ συνέχισε να  επισημαίνει ότι θα πρέπει 
να δοθεί έμφαση στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος 
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στη μείωση της ανεργίας, 
στην ομαλή και χαμηλού κόστους χρηματοδότηση της 
αγοράς από τις τράπεζες, στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα 
και των επιχειρήσεων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας μας, στη συνέχιση της συγκρατημένης 
δημοσιονομικής πολιτικής και στην αποφυγή διάθεσης πόρων 
του δημοσίου σε μη παραγωγικούς σκοπούς που σχετίζονται 
με τις  ανεπάρκειες της κρατικής μηχανής. Οι θέσεις αυτές 
του Επιμελητηρίου υποβάλλονταν τόσο στην εκτελεστική 
όσο και τη νομοθετική εξουσία συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στη λήψη αριθμού μέτρων προς την ορθή κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σε συνάντηση της ηγεσίας του ΚΕΒΕ με τον 
Υπουργό Οικονομικών τονίστηκε η ανάγκη για λήψη άμεσων 
διορθωτικών μέτρων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, 

ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για εκσυγχρονισμό, 
αναμόρφωση και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. 
Οι τομείς αυτοί αφορούσαν την περαιτέρω πάταξη της 
γραφειοκρατίας, τον έλεγχο της παραγωγικότητας στη 
δημόσια υπηρεσία, τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες του 
κράτους και την ριζική αλλαγή του τρόπου παραχώρησης 
αυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θέση του ΚΕΒΕ, 
είναι ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να στηρίζονται στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, τις πραγματικές συνθήκες 
της αγοράς και την κατάσταση  των δημόσιων οικονομικών 
ζητώντας προς τούτο την αλλαγή της απόφασης που 
προβλέπει την επιλογή του ονομαστικού ΑΕΠ ως του δείκτη 
που θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ανώτατου 
ποσοστού παραχώρησης των αυξήσεων, με το πραγματικό 
ΑΕΠ.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη εφαρμογής συστήματος 
πλήρους εναλλαξιμότητας στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα 
και της αυτονόμησης των νοσοκομείων ως οργανισμών 
ιδιωτικού δικαίου για εφαρμογή ενός  λειτουργικού ΓΕΣΥ. 
Τέθηκε τέλος το σοβαρό πρόβλημα της ανισοσκέλειας 
μεταξύ των αμοιβών και οφελημάτων του Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα και η ανάγκη λήψης μέτρων για σταδιακή 
σμίκρυνση αυτής της διαφοράς.  Σύμφωνα με στοιχεία που 
κατέθεσε το ΚΕΒΕ, μεταξύ του 2004 και του 2013 η σχέση 
Μέσου Μισθού μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού 
τομέα αυξήθηκε από 1.94 σε 2.25 φορές προς όφελος του 
Δημόσιου τομέα, ως αποτέλεσμα του διαχρονικού τρόπου 
παραχώρησης των αυξήσεων στον Δημόσιο τομέα.

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης που άρχισαν δειλά να 
διαφαίνονται από το 2014 με τη μείωση της ύφεσης 
συνεχίστηκαν και κατά το 2015 όπου είχαμε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1.6% για πρώτη φορά 
από το 2012. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το 2016 ανέρχεται στο 1.7%, ενώ αυτή της Κυπριακής 
κυβέρνησης στο 2.2%. Το μεγάλο πρόβλημα όμως της 
ανεργίας παραμένει παρόλον που αυτή μειώθηκε κατά 
1% στο 15%. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση το 2016, 
στο 13.5%. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ αυτό μειώθηκε αισθητά το 2015 στο 1% 
ενώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2016 στο 0.4%, 

Γενική δράση ΚΕΒΕ



2015-2016

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

16

με πρωτογενές πλεόνασμα που αναμένεται να ανέλθει στο 
2.2%. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκε 
στο 108.9% το 2015 ποσοστό που κατά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα το 2016 ενώ 
αναμένεται μείωση στο 105.6% σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Κυπριακής κυβέρνησης. Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε 
σε	 αρνητικά	 επίπεδα	 το	 2015	 (-1.5%),	 ενώ	 αναμένεται	 να	
παραμείνει	σε	αρνητικά	επίπεδα	και	το	2016	(-0.7%).		Τέλος	
το	 ισοζύγιο	 τρεχουσών	συναλλαγών	ανήλθε	στο	 -3.5%	ως	
ποσοστό του ΑΕΠ το 2014 με πρόβλεψη για περαιτέρω 
αύξηση	το	2016	στο	-4.2%.

Άλλα σημαντικά θέματα οικονομικής πολιτικής που 
απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έγιναν σχετικές ενέργειες και 
συναντήσεις κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η 
ανάγκη για αλλαγές στη φορολόγηση των Ακινήτων, τα 
προβλήματα του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (ετοιμάστηκε σχετική 
μελέτη), η ανάγκη για ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες λόγω των συχνών απεργιών στα λιμάνια αλλά και 
αλλού (ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, νοσοκομεία), η ανάγκη για μεταρρύθμιση 
της Δημόσιας Υπηρεσίας όπου υποβλήθηκε στην κυβέρνηση 
σχετικό υπόμνημα με τις κοινές θέσεις ΚΕΒΕ – ΟΕΒ, και η 
ανάγκη για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου 
και πάλι υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα. 

Υπομνήματα και εισηγήσεις υποβλήθηκαν επίσης σε θέματα 
απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης βίζας για ενίσχυση 
του τουρισμού και των επενδύσεων, στα θέματα των 
αποκρατικοποιήσεων και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται 
με την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ, τις ιδιωτικοποιήσεις εμπορικών 
εργασιών και υπηρεσιών στα λιμάνια, το υφιστάμενο 
Συνταξιοδοτικό Σύστημα και τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του και 
για τη βελτίωση του Νομικού πλαισίου που καθορίζει τις 
διαδικασίες του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου ώστε ο θεσμός τόσο των διαμεσολαβήσεων όσο 
και της διαχείρισης παραπόνων να γίνει πιο αποτελεσματικός 
και να χρησιμοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων 
και πολιτών.

Το ΚΕΒΕ δεν δίστασε να χαιρετήσει μέτρα που λήφθηκαν 
προς τη σωστή κατεύθυνση όπως την απόφαση για μείωση 
των μεταβιβαστικών τελών κατά 50%, την απόφαση για 
υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, την εξαίρεση από την επιβολή Φόρου 
Κεφαλαιουχικών Κερδών για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας 
μέχρι την 31.12.2016, τη ρύθμιση στο θέμα του ορισμού 
του	 Μη-Κατοίκου,	 τις	 αποφάσεις	 της	 Κυβέρνησης	 να	

προχωρήσει στη ριζική μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, 
την έγκριση από τη Βουλή της νομοθεσίας που αφορά 
την ίδρυση καζίνο στην Κύπρο, την ίδρυση Διοικητικού 
Δικαστηρίου, την κατάργηση του Νόμου για επιβολή Φόρου 
26% στις συναλλαγές με την Ελλάδα και την έγκριση από 
το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου που αφορά στην 
καθιέρωση	του	θεσμού	της	χρηματοδοτικής	μίσθωσης	(leas-
ing)	ενός	θεσμού	που	αναμένεται	να	συμβάλει	καθοριστικά	
στην αναζωογόνηση της Κυπριακής Οικονομίας.

Αρκετά από τα μέτρα και ρυθμίσεις αποτελούν υιοθέτηση 
σχετικών εισηγήσεων που κατέθεσε το ΚΕΒΕ και το 
Επιμελητήριο εκφράζει προς τούτο την ικανοποίηση του.

Στη διαμόρφωση των θέσεων του ΚΕΒΕ στα θέματα 
της οικονομίας συμβάλλει σημαντικά και η Επιτροπή 
Οικονομίας και Οικονομικών του ΚΕΒΕ που αποτελείται 
από εκπροσώπους των Συμβουλίων όλων των τοπικών 
Επιμελητηρίων. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν 
την Επιτροπή κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, ήταν το 
χάσμα των μισθών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, η γενικότερη άνιση μεταχείριση του ιδιωτικού σε 
σχέση με τον δημόσιο τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
το συνταξιοδοτικό και η κατανομή των φορολογιών σε 
περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού.

Μεταρρυθμίσεις και απλοποίηση / βελτίωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου

Όπως είναι γνωστό, η αρμοδιότητα για τα θέματα των 
μεταρρυθμίσεων και της απλοποίησης/βελτίωσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου μεταφέρθηκε εδώ και δύο περίπου 
χρόνια από την ειδική μονάδα που λειτουργούσε στα πλαίσια 
του Υπουργείου Οικονομικών στη Μονάδα Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης που λειτουργεί υπό την πολιτική εποπτεία 
του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του ΚΕΒΕ  
ότι για να προωθηθούν τα  θέματα αυτά αποτελεσματικά  
χρειάζεται πολιτική εποπτεία. 

Είναι γεγονός πως η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να 
τερματισθεί η  αποτελμάτωση που υπήρξε στα θέματα αυτά 
τα τελευταία χρόνια και να αρχίσουν να γίνονται κινήσεις και 
να λαμβάνονται μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το 
ποσοστό αύξησης του κρατικού μισθολογίου μέσω οροφής 
που θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις 
δημιουργούν αυξήσεις, την πρόθεση για ριζική αλλαγή του 
ρόλου, αρμοδιοτήτων και σύνθεσης της ΕΔΥ, για εισαγωγή 
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νέου συστήματος προαγωγών και αξιολόγησης της απόδοσης 
στην Δημόσια Υπηρεσία, την ενίσχυση της κινητικότητας 
στη Δημόσια Υπηρεσία, την πρόθεση για απλοποίηση των 
διαδικασιών που αφορούν την εξυπηρέτηση του κοινού και 
των επιχειρήσεων (συναφής η προγραμματισμένη δημιουργία 
Κέντρου Τηλεπληροφόρησης του Πολίτη και Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων) και την αναβάθμιση των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ως θετικές εξελίξεις 
καταγράφονται επίσης η πρόθεση για εισαγωγή ρυθμιστικού 
πλαισίου για την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, 
η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της 
κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης Αριάδνη, η διάθεση στους 
πολίτες των δεδομένων που παράγονται από τους δημόσιους 
φορείς, η νέα δήλωση πολιτικής για την επιχειρηματικότητα 
και το σχέδιο δράσης που την συνοδεύει, η πρόθεση για 
τη δημιουργία Υφυπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού και 
Ναυτιλίας καθώς και η ετοιμασία ολοκληρωμένου Οδηγού για 
Επενδυτές σε συνεργασία του γραφείου του Υφυπουργού 
παρά	τω	Προέδρω	με	τον	CIPA.

Για τα πιο πάνω θέματα το ΚΕΒΕ είχε κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο αριθμό συναντήσεων με τον Υφυπουργό 
παρά τω Προέδρω όπου προώθησε τις θέσεις και απόψεις 
του επιχειρηματικού κόσμου που αποσκοπούν στην 
αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και την 
έξυπνη ρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου υποβάλλοντας 
ολοκληρωμένο έγγραφο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας.

Παρ’ όλα αυτά το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες 
τις κατευθύνσεις την ανάγκη επίσπευσης  των σχετικών 
νομοσχεδίων και διαδικασιών για εισαγωγή των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων και λήψης των αναγκαίων μέτρων αφού 
τα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις, το κοινωνικό σύνολο, 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την 
οικονομία είναι τεράστια. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
σήμερα που πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή ώθηση 
στην οικονομία μας και που η ανάγκη για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Παράλληλα 
συμμετείχε σε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
σχέση με το πρόγραμμα μείωσης του διοικητικού φόρτου 
τόσο στο επίπεδο των Βρυξελλών όσο και στα κράτη – μέλη.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της μεταρρύθμισης 
το ΚΕΒΕ  θα συνεχίσει την πίεση/ενέργειες του προς όλες 
τις κατευθύνσεις αφού οι μεταρρυθμίσεις και η απλοποίηση/
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου διευκολύνει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τις ξένες επενδύσεις.

Ελευθεροποιήσεις / μετοχοποιήσεις / 
ιδιωτικοποιήσεις

Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να 
προωθεί έντονα την θέση του προς όλες τις κατευθύνσεις 
για επίσπευση των διαδικασιών σε σχέση με τις 
ιδιωτικοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση 
σε σημαντικούς τομείς όπως τα λιμάνια, ο ηλεκτρισμός και 
οι τηλεπικοινωνίες.

Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει διαχρονικά ότι οι ελευθεροποιήσεις/
ιδιωτικοποιήσεις μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρουν τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και το κοινωνικό σύνολο και την 
οικονομία γενικότερα επιτρέποντας παράλληλα στο κράτος  
να επικεντρωθεί στον επιτελικό, εποπτικό και κοινωνικό του 
ρόλο. 

Για το ΚΕΒΕ το θέμα των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί 
κορυφαίο ζήτημα αφού οι σημερινές συνθήκες όσον 
αφορά τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο των ημικρατικών 
οργανισμών είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που 
επικρατούσαν όταν αποφασιζόταν η ίδρυσή τους. Το 
μονοπωλιακό καθεστώς με το οποίο λειτουργούν σήμερα 
και η δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά δεν 
επιτρέπουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού 
προς όφελος τόσο των ιδίων των Οργανισμών όσο και 
των καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους 
εναλλακτικές επιλογές. Ο μύθος δε που καλλιεργήθηκε 
ότι πρόκειται για κερδοφόρους οργανισμούς στερείται 
τεκμηρίωσης αφού ως μονοπώλια, λειτουργούν και 
συμπεριφέρονται στη λογική του κόστους και επιθυμητού 
κέρδους, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης. 
Ως αποτέλεσμα οι χρεώσεις αυτών των οργανισμών 
επενεργούν αρνητικά στις προσπάθειες των επιχειρήσεων 
για μείωση του κόστους λειτουργίας τους και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας τους.

Συγκεκριμένα όσον αφορά την ΑΤΗΚ, το ΚΕΒΕ υποστηρίζει 
ότι η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα στην ΕΕ, ίσως και 
παγκοσμίως που διαθέτει Κρατική εταιρεία παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ σε σχέση με την ΑΗΚ 
το ΚΕΒΕ εξέφρασε και δημόσια τη διαφωνία του με την 
πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει την 
ΑΗΚ από το κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων. Το ΚΕΒΕ 
εμμένει στη θέση του ότι θα πρέπει άμεσα, να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες για το Λειτουργικό και Οικονομικό διαχωρισμό 
της ΑΗΚ, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στον τομέα 
της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάπτυξης του σωστού 
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Εκδήλωση με θέμα το Brexit διοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ, το ΣΕΛΚ 
και το Institute of Chartered Accountants of England and Wales

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε εκδήλωση 
του ΚΕΒΕ και του ΟΠΕΚ για το Brexit

Ο Υπουργός Ενέργειας απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στο Συνέδριο 
του Κύπρο – Λιβανέζικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου και του ΚΕΒΕ

Απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού του Κύπρο-Ρωσικού 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου

 Επιχειρηματικό Συνέδριο στη Μόσχα 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Παμπορίδης παρευρέθηκε 
σε συνεδρία του ΚΕΒΕ
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ανταγωνισμού. 

Το ΚΕΒΕ ζητά από την πολιτεία συνολικά, κυβέρνηση και 
πολιτικά κόμματα να πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις 
και να προχωρήσουν στην αποκρατικοποίηση αυτών των 
οργανισμών δημιουργώντας τις συνθήκες και το νομικό 
πλαίσιο που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού 
στις συγκεκριμένες αγορές.

Σε σχέση με το λιμάνι της Λεμεσού το ΚΕΒΕ εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν 
προχωρήσει τονίζοντας όμως την ανάγκη αποφυγής 
αυξήσεων στα τέλη και χρεώσεις.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε παράλληλα να τονίζει την ανάγκη 
συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως 
όσον αφορά την εκτέλεση / λειτουργία μεγάλων έργων 
υποδομής μέσω των μεθόδων ΒΟΤ και ΡΡΡ. Αυτό θα 
προσδώσει την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα 
στη διεκπεραίωση των έργων, ενώ θα αποδεσμεύσει  
τεράστια κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, 
και θα επιφέρει  μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από 
τον ιδιωτικό προς το δημόσιο τομέα.

Οι πιο πάνω θέσεις και απόψεις του ΚΕΒΕ συμπίπτουν  και 
με τις σχετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό 
και είχαν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης  
μεταξύ της Τρόικας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ 
παράλληλα   ψηφίστηκε ο νόμος για τις αποκρατικοποιήσεις 
και διορίστηκε Έφόρος Αποκρατικοποιήσεων για να 
αναλάβει τις αποκρατικοποιήσεις.

Είναι πεποίθηση του ΚΕΒΕ πως οι αποκρατικοποιήσεις θα 
έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο για την οικονομία όσο και 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,  γι’ αυτό και αντιτάχθηκε 
σθεναρά και καταδίκασε απερίφραστα τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις στους πιο πάνω οργανισμούς με σκοπό την 
αποτροπή της ιδιωτικοποίησης τους και προειδοποίησε πως 
τυχόν υπαναχωρήσεις από τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις 
θα το βρουν κάθετα αντίθετο.

Προγραμματική περίοδος των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής της Ε.Ε. 2007 
- 2013 και νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 
2020

Ολοκληρώθηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ενεργός 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

και Κοινωνική Συνοχή» της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013	αφού	όπως	είναι	γνωστό	τα	προγράμματα	αυτά	
έφτασαν στο τέλος τους. Κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ ήταν η 
διασφάλιση της απορρόφησης όλων των πόρων μέσω των 
αναγκαίων τροποποιήσεων και μεταφοράς πόρων, από 
τομείς που (και λόγω της οικονομικής κρίσης) υστέρησαν 
σε απορρόφηση, σε τομείς που μπορούσε να υπάρξει η 
αναγκαία απορρόφηση έτσι που να μην χαθούν πολύτιμοι 
πόροι ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Παράλληλα άρχισε η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις 
νέες Επιτροπές Παρακολούθησης που σχηματίστηκαν για τη 
νέα	προγραμματική	περίοδο	2014-2020	και	συγκεκριμένα	
την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη	 2014-2020»	 και	 «Απασχόληση,	 Ανθρώπινοι	
Πόροι	 και	 Κοινωνική	 Συνοχή	 2014-2020»,	 την	 Επιτροπή	
Παρακολούθησης	 του	 Προγράμματος	 Συνεργασίας	 Inter-
reg	 V-A	 Ελλάδα-Κύπρος	 2014-2020	 και	 την	 Επιτροπή	
Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας. 
Πάγια θέση του ΚΕΒΕ παραμένει η ανάγκη για απλοποίηση 
των πολύπλοκων διαδικασιών και της διευκόλυνσης της 
αξιοποίησης των προγραμμάτων από τις ΜΜΕ. 

Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου που είναι 
μέλος	 του	 Enterprise	 Europe	 Network	 και	 εδρεύει	 στο	
Επιμελητήριο, διοργάνωσε με επιτυχία σε συνεργασία 
με την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης και την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σειρά πέντε 
προγραμμάτων στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και 
Παραλίμνι με σκοπό  να ενημερώσει και να βελτιώσει την 
κατάρτιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να 
αποκτήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες για να μπορούν να 
συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. 
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε συνάντηση με θέμα την 
ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης για αύξηση της συμμετοχής 
των Κυπριακών Φορέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
επίσης σε Ημερίδες Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση 
Υποβολής	Προτάσεων	των	Προγραμμάτων	Ελλάδα-Κύπρος	
2014-2020	 και	 Balkan	 Med	 και	 για	 τη	 2η	 Πρόσκληση	
Υποβολής	Προτάσεων	του	Προγράμματος		INTERREG	EU-
ROPE	αποτέλεσμα	των	οποίων	ήταν	η	υποβολή	σημαντικού	
αριθμού προτάσεων στα εν λόγω προγράμματα από το 
Επιμελητήριο.
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Δήλωση πολιτικής για ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο

Το ΚΕΒΕ πέραν από την ενεργό συμμετοχή του στην ετοιμασία 
της Δήλωσης Πολιτικής για ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος συμμετέχει και στην Επιτροπή Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της Δήλωσης Πολιτικής.  Ο ρόλος 
της Επιτροπής είναι μεταξύ άλλων η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
που έχει εκπονηθεί μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής, η 
διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και οργανισμούς 
και η υποβολή εισηγήσεων για νέα μέτρα ενίσχυσης του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος.  Σκοπός του ΚΕΒΕ είναι η 
προσήλωση στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης γι’ αυτό και 
επιβάλλεται η στενή παρακολούθηση όλων των δράσεων 
του κράτους για να μην υπάρξει απόκλιση από το στόχο της 
Δήλωσης Πολιτικής.

Μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής αναγνωρίζεται η 
επιχειρηματικότητα ως ένας από τους βασικούς πυλώνες 
για επίτευξη ανάπτυξης και ευημερίας στη χώρα, στοιχεία 
απαραίτητα για επίλυση του προβλήματος της ψηλής ανεργίας.  
Η δημιουργία περισσότερων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης 
στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία 
θα ενισχύσουν τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της χώρας 
καθώς και την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας ως 
προς τις διεθνείς εξελίξεις δημιουργώντας προς τούτο νέες 
θέσεις εργασίας ψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προβολή της κυπριακής οικονομίας σε διεθνή 
ΜΜΕ

Μια από τις βασικές δράσεις του ΚΕΒΕ κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο ήταν η παραχώρηση συνεντεύξεων του 
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ σε Διεθνή 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την 
πρόοδο και την πορεία εξελίξεων της κυπριακής οικονομίας, 
ιδιαίτερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μνημονίου.

Το 2015 και ιδιαίτερα οι μήνες που ακολούθησαν την επιτυχή 
έξοδο της Κύπρου από το Μνημόνιο, συγκέντρωσαν το 
ενδιαφέρον των εγχώριων αλλά και των διεθνών μέσων 
ενημέρωσης τόσο σε σχέση με τους λόγους που συνέβαλαν 
στην επιτυχία αυτή, σε χρόνο μάλιστα πολύ πιο σύντομο απ’ 
ότι προβλεπόταν, όσο και σε σχέση με τις προοπτικές που 
δημιουργούσε η εξέλιξη αυτή στην κυπριακή οικονομία.

Στις εν λόγω συνεντεύξεις γινόταν μια εκτενής αναφορά 
στους κύριους τομείς της οικονομίας και των δυνατοτήτων 

τους, καθώς και μια ανάλυση/παρουσίαση των προοπτικών 
και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος 
σε ξένους επενδυτές. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στον 
στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και των ιδιαίτερα 
φιλικών σχέσεων της με όλες τις γειτονικές χώρες δίνοντας 
έμφαση στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η 
Κύπρος σε ξένες εταιρείες ως βάση διεξαγωγής των εργασιών 
τους με την ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς.

Πληροφόρηση και δραστηριότητες σε σχέση με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ σε θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό 
τομέα χρονολογείται από τη δεκαετία του 80 και δεν θα 
ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι το ΚΕΒΕ έχει ίσως καταστεί 
ο σημαντικότερος φορέας πληροφόρησης για θέματα Ε.Ε. 
στον τόπο μας. Πληρέστερη αναφορά για τις υπηρεσίες αυτές 
γίνεται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται 
«Πληροφόρηση».

Η δραστηριοποίηση αυτή συνεχίστηκε και κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο με πρωταρχικό στόχο την 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών και την προώθηση 
των σχετικών θέσεων και απόψεων του Επιμελητηρίου σε 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στις 
Βρυξέλλες. 

Η σχετική επιχειρηματική πληροφόρηση παρέχεται 
μέσω αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
λειτουργούν στο Επιμελητήριο και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου που είναι μέλος 
του	 Δικτύου	 Enterprise	 Europe.	 Άλλες	 σχετικές	 υπηρεσίες	
που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Αναφοράς, το Κέντρο Πωλήσεων των Επίσημων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.α. 

Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημερινή βάση 
μέσω	του		σχετικού	Newsletter	αλλά	και	μέσω	της	απευθείας	
επαφής/επικοινωνίας με τα μέλη. Παράλληλα διοργανώνεται 
αριθμός εξειδικευμένων παρουσιάσεων και σεμιναρίων 
για θέματα που εκπηγάζουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο 
και τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Πληρέστερη αναφορά για την 
επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ γίνεται στο μέρος 
της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη σειρά σεμιναρίων 
που διοργανώθηκαν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο με 
σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν με 
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επιτυχία στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει επίσης σε αριθμό Επιτροπών και 
Σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με 
επιχειρηματικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα όπως η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή για τον 
Κοινωνικό Διάλογο, το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο της 
Ομάδας για την Πολιτική των Επιχειρήσεων, την Επιτροπή 
για Διά Βίου Μάθηση κ.α. όπου προωθεί ενεργά τις θέσεις 
του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου. Η συμμετοχή 
αυτή και η προώθηση των θέσεων και απόψεων του ΚΕΒΕ 
σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συνεχίστηκε και κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο.

Τις θέσεις και απόψεις του σε τοπικό επίπεδο το ΚΕΒΕ 
εκφράζει μέσω της συμμετοχής του  σε αριθμό επιτροπών 
για θέματα Ε.Ε. όπως την Επιτροπή Παρακολούθησης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την περίοδο 
2014-2020,	 την	 Επιτροπή	 Παρακολούθησης	 για	 το	
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και της Νορβηγίας, την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του	 Προγράμματος	 Συνεργασίας	 Interreg	 V-A	 Ελλάδα-
Κύπρος	2014-2020,	την	Εθνική	Επιτροπή	Πληρωμών,	την	
Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Πράξη 
για τις Μικρές Επιχειρήσεις, 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.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης ενεργά κατά την περίοδο 

που πέρασε σε διάφορες ημερίδες πληροφόρησης, 
διαβουλεύσεις και εργαστήρια για αριθμό Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και θεμάτων, ενώ 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 οποίους το Επιμελητήριο είναι μέλος. 

Τέτοια θέματα περιέλαβαν τη Στρατηγική της Ψηφιακής 
Ενιαίας Αγοράς, την Προστασία του Ανταγωνισμού, 
την Αφερεγγυότητα, την Αναφορά μη Οικονομικών 
Πληροφοριών στις Ετήσιες Εκθέσεις Εταιρειών, την 
Γνωστοποίηση Απαιτήσεων που αφορούν Παρόχους 
Υπηρεσιών, τους Μηχανισμούς Επίλυσης Διαφορών σε 
σχέση με την Επιβολή Διπλής Φορολογίας, το Μέλλον 
των Εμπορικών και Οικονομικών Σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας, 
το Διαβατήριο για Παροχή Υπηρεσιών, τη Διαμεσολάβηση 
για Επίλυση Επιχειρηματικών Διαφορών, το Ενιαίο  
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, τη Διεθνοποίηση των  ΜΜΕ, 
τις Κεφαλαιουχικές Απαιτήσεις για τις Τράπεζες και την 
Πρόσβαση των ΜΜΕ σε Χρηματοδότηση, τον ΦΠΑ στο 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Κοινή Ενοποιημένη Εταιρική 
Φορολογική Βάση, την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων, τις Συμβάσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων 
Ψηφιακού Περιεχομένου, τα Σχέδια ΦΠΑ για ΜΜΕ, την 
Πρωτοβουλία για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις 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 Οργανισμοί 
Συνεργασίας».

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τις επαφές του κατά την 
περίοδο που πέρασε με μεγάλο αριθμό αξιωματούχων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μελών του 
Ευρωκοινοβουλίου τόσο στις Βρυξέλλες όσο και 
στην Κύπρο κατά τις επισκέψεις τους στον τόπο μας. 
Αναφέρονται	χαρακτηριστικά	οι	επαφές	με	την	κα	Federica	
Mogherini,	 Ύπατη	 Εκπρόσωπο	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
τον	κο	Valdis	Dombrovskis,	Αντιπρόεδρο	της	Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής για τα θέματα του Ευρώ και του Κοινωνικού 
Διαλόγου,	 τον	 κο	 Maros	 Sefcovic,	 Αντιπρόεδρο	 της	
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση και την 
κα	Corina	Cretu,	Επίτροπο	για	την	Περιφερειακή	Πολιτική.

Στενή συνεργασία έχει το ΚΕΒΕ με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό 
Επιμελητήριο με στόχο την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των 

δύο κοινοτήτων
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Σχέσεις με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο

Η στενή συνεργασία μεταξύ του ΚΕΒΕ και του 
Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου και οι 
επαφές και συναντήσεις των αξιωματούχων των δύο 
Επιμελητηρίων συνεχίστηκαν κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο  με πρωταρχικό στόχο  την ενεργή υποβοήθηση 
των προσπαθειών για  βιώσιμη και λειτουργική λύση του 
Κυπριακού αλλά και την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην 
υποβοήθηση οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης που θα 
έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο 
των δύο κοινοτήτων όσο και την κοινωνία των πολιτών 
γενικότερα. Η διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού των 
δύο Κοινοτήτων ήταν ένα τέτοιο μέτρο που επιτεύχθηκε με 
τη συνδρομή των δύο Επιμελητηρίων.

Η προώθηση από τα δύο Επιμελητήρια του Κανονισμού 
που διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής 
συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ενώ 
συνεχίστηκε επίσης η παροχή σχετικής πληροφόρησης 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους, η έκδοση συνοδευτικών 
εγγράφων για τα Ελληνοκυπριακά προϊόντα που διακινούνται 
διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και η τήρηση των σχετικών 
στατιστικών στοιχείων. Παράλληλα υπήρξε συνάντηση με 
Κοινοτικούς αξιωματούχους σε σχέση με τη έκθεση προόδου 
για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Ιδιαίτερη	μνεία	γίνεται	για	την	εφαρμογή	του	έργου	“Lead-
ing	by	Example:	Engagement	of	TC	and	GC	Business	Lead-
ers	 in	 Dialogue,	 Cooperation	 and	 Reconciliation”	 το	 οποίο	
συγχρηματοδοτείται	 από	 το	 Πρόγραμμα	 	 ‘Civil	 Society	 in	
Action	IV’		της	ΕΕ,	και	υλοποιείται	από	το	Τουρκοκυπριακό	
Εμπορικό Επιμελητήριο  ως επικεφαλής εταίρος και το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως εταίρο. 
Το έργο έχει πάρει επέκταση μέχρι τα μέσα του 2017.

Στα πλαίσια του έργου εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία το 
δικοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων ανέργων 
επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα όπου 12 Ελληνοκύπριοι και 12 Τουρκοκύπριοι 
εργοδοτήθηκαν για τρεις μήνες σε επιχειρήσεις στις 
αντίστοιχες κοινότητες για απόκτηση επαγγελματικής πείρας. 
Παράλληλα διοργανώθηκαν με επιτυχία δύο δικοινοτικά 
εργαστήρια με θέμα «Ελάτε για Διαμεσολάβηση» και «Ο 
δημιουργικός Τομέας μετά τη Λύση». Διοργανώθηκε επίσης 
δικοινοτική εκδήλωση όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ για 
το	παλιό	αεροδρόμιο-φάντασμα	της	Λευκωσίας	και	υπήρξε	
συνάντηση των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών 

των δύο κοινοτήτων. Εκδόθηκαν επίσης δύο ενημερωτικά 
δελτία και διοργανώθηκαν δημοσιογραφικές διασκέψεις για 
τις διάφορες εκδηλώσεις.

Επιπρόσθετα έχουν προγραμματιστεί μελλοντικές 
δραστηριότητες του έργου που περιλαμβάνουν το Πάρκο 
της Συνεργασίας και τη διοργάνωση μεικτών παζαρακιών, 
την διοργάνωση εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα και 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε πανεπιστήμια, τη συνάντηση 
γυναικών επιχειρηματιών από τις δύο κοινότητες, εργαστήριο 
με θέμα την ανακύκλωση κ.α.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο  οι Πρόεδροι των δύο 
Επιμελητηρίων επισκέφθηκαν επίσης τη Στοκχόλμη, το 
Ελσίνκι, το Αννόβερο, το Μόναχο, το Βερολίνο, τη Βιέννη, 
τη Ρώμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 
κατόπιν πρόσκλησης των οικείων κυβερνήσεων και αρχών 
όπου μίλησαν για την ανάγκη επανένωσης της Κύπρου, τα 
οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν και τις προοπτικές 
που δημιουργούνται καθώς και τη σχετική συνεργασία του 
ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
και είχαν συναντήσεις με διάφορους Επιμελητηριακούς και 
άλλους παράγοντες.

Διοργανώθηκαν επίσης κοινές εκδηλώσεις με αθρόα 
συμμετοχή επιχειρηματιών και από τις δύο κοινότητες. 
Αναφέρονται ιδιαίτερα η εκδήλωση σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία της Φινλανδίας με θέμα την καινοτομία και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις στην επανενωμένη Κύπρο με τη 
συμμετοχή του Φινλανδού Υφυπουργού για Εξωτερικές 
Οικονομικές Υποθέσεις. Επίσης, η εκδήλωση σε συνεργασία 

Παρουσίαση του δικοινοτικού έργου “Leading by Example”
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με την Πρεσβεία των ΗΠΑ με θέμα τις εμπορικές ευκαιρίες 
για τις ΗΠΑ στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο  
μετά την επίλυση του Κυπριακού και με τη συμμετοχή 
του Αμερικανού Υφυπουργού για το Διεθνές Εμπόριο του 
Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Παράλληλα οι Πρόεδροι των δύο Επιμελητηρίων συμμετείχαν 
και μίλησαν σε διάφορες εκδηλώσεις στην Κύπρο όπως 
αυτή του ΟΠΕΚ με θέμα το σχεδιασμό του κοινού 
Ευρωπαϊκού μας μέλλοντος όπου συμμετείχε και ο Ειδικός 
Σύμβουλος	του	ΓΓ	των	Ηνωμένων	Εθνών	κος	Espen	Barth	
Eide,	το	11ο	Συνέδριο	του	Economist	και	την	εκδήλωση	του	
Ερευνητικού	 Ινστιτούτου	 για	 την	 Ειρήνη	 του	 Όσλο	 (PRIO)	
με θέμα το επικαιροποιημένο μέρισμα από την επίλυση του 
Κυπριακού. Έδωσαν επίσης σημαντικό αριθμό συνεντεύξεων 
και εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως 
εξάλλου έπραξαν και ανώτερα στελέχη των Επιμελητηρίων. 
Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν επίσης σε εκδήλωση 
του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα 
την οικονομία των Τουρκοκυπρίων σε μια Ομοσπονδιακή 
Κύπρο.

Ακόμα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διεξήχθη 
δικοινοτικός διαγωνισμός υπό την αιγίδα των δύο 
Επιμελητηρίων και της Πρεσβείας της Φινλανδίας όπου 
δόθηκε η ευκαιρία σε δικοινοτικές νεοφυείς επιχειρήσεις 
για συμμετοχή στη διεθνούς κύρους διοργάνωση για 
νεοφυείς	 επιχειρήσεις	 (SLUSH)	 στο	Ελσίνκι.	 Άρχισε	 επίσης	
ο προγραμματισμός για επανάληψη του διαγωνισμού σε 
ισχυρότερη βάση την επόμενη περίοδο.

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι υπήρξαν συναντήσεις με 
την	 κα	 Federica	 Mogherini,	 Ύπατη	 Εκπρόσωπο	 της	
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής	 Ασφαλείας,	 και	 την	 κα	 Corina	 Cretu,	 Επίτροπο	
για την Περιφερειακή Πολιτική. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι 
επαφές με εκπροσώπους της αρμόδιας για τα  θέματα της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. 
ως επίσης με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας που 
προσφέρουν τεχνική βοήθεια στους Τουρκοκύπριους σε 
σχέση με την ανάγκη συμμόρφωσης τους με τα Ευρωπαϊκά 
δεδομένα.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η συμμετοχή 
τόσο του ΚΕΒΕ όσο και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου 
στο Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου που αποσκοπεί στη στήριξη 
της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας, τη δημιουργία αλληλοκατανόησης και 
κουλτούρας συνύπαρξης και την ενθάρρυνση της συζήτησης 

θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην πολιτική διαδικασία. 
Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού 
Επιμελητηρίου μίλησαν επίσης για τη συνεργασία τους σε 
συναντήσεις εκπροσώπων από περιοχές διενέξεων όπως 
τη Γεωργία και την Απχαζία που έγιναν στη Βέρνη και την 
Κωνσταντινούπολη.

Συνεχίστηκε τέλος η συμμετοχή των εκπροσώπων του ΚΕΒΕ 
στην Τεχνική Επιτροπή για Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα 
η οποία συνεδριάζει υπό την αιγίδα των Καλών Υπηρεσιών 
των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με την οικοδόμηση 
μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Απονομή δικαιοσύνης

Δυστυχώς και παρά τα συνεχή διαβήματα του ΚΕΒΕ, 
τόσο στην εκτελεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία, τα 
οποία συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης 
συνεχίζονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρείας 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ 
παραμένει πως αυτό το διαχρονικό πρόβλημα πρέπει 
να επιλυθεί, αφού η επίλυση του θα έχει ευνοϊκότατες 
επιπτώσεις τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο 
και την οικονομία γενικότερα.

Οι σχετικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ αποσκοπούν στην 
αποσυμφόρηση, τόσο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όσο και 
γενικότερα του δικαστικού συστήματος στην Κύπρο και την 
πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την ανάγκη για δημιουργία εξειδικευμένων 

Συνάντηση με τον Αμερικανό Υφυπουργό για το Διεθνές Εμπόριο του 
Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ
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Δικαστηρίων όπως  Εμπορικών Δικαστηρίων,  τη 
δημιουργία Ειρηνοδικείων κατά το πρότυπο των Αγγλικών 
αλλά και προώθηση και χρήση από τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως τη 
Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση όπου το ΚΕΒΕ είναι 
έντονα δραστηριοποιημένο μέσω της λειτουργίας σχετικών 
υπηρεσιών.

Τα περασμένα χρόνια οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ περιλάμβαναν 
σταθερά και την ανάγκη ίδρυσης Διοικητικού Δικαστηρίου. 
Το ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το 
αίτημα του αυτό έγινε αποδεκτό και υλοποιήθηκε κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο. Το Διοικητικό Δικαστήριο άρχισε 
ήδη τη λειτουργία του και αναμένεται να συμβάλει κυρίως 
στην αποσυμφόρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ιδιαίτερα 
αν υπάρξει περαιτέρω εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 
σε θέματα προσφυγών για προσλήψεις και κυρίως για 
προαγωγές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει επίσης την πρόσληψη αριθμού νέων 
δικαστών παρότι υπάρχουν ανάγκες για επιπρόσθετες 
προσλήψεις ενώ συνεχίζει να τονίζει την ανάγκη για 
τεχνολογική αναβάθμιση των δικαστηρίων, κάτι που είναι 
περισσότερο από απαραίτητο στην κατεύθυνση της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των 
σχετικών διαδικασιών.

Διαιτησία - Διαμεσολάβηση

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί τις ειδικές υπηρεσίες 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών που λειτουργούν 
στο Επιμελητήριο, δηλαδή την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης 
και την Υπηρεσία Διαιτησίας. Και οι δύο υπηρεσίες 
αποσκοπούν στην επίλυση εμπορικών διαφορών με τρόπο 
δίκαιο, αμερόληπτο, γρήγορο, αποτελεσματικό, εχέμυθο και 
οικονομικό, διατηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα 
της όλης διαδικασίας και προσφέροντας εξυπηρέτηση 
ψηλών προδιαγραφών στα μέρη.

Αναφέρεται ότι η εμπλοκή του ΚΕΒΕ  στη διαμεσολάβηση έχει 
θεσμοθετηθεί με τη ψήφιση του Νόμου για Διαμεσολάβηση 
σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις στα τέλη του 2012. Ο 
Νόμος αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές διαφορές 
και αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στο ΚΕΒΕ αφού για εγγραφή 
στο επίσημο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια από τις προϋποθέσεις προνοεί 
και εγγραφή στο ΚΕΒΕ. Επιπλέον το ΚΕΒΕ έχει ως εκ του 
νόμου την ευθύνη για τη διοργάνωση σχετικών 40ωρων 
προγραμμάτων κατάρτισης διαμεσολαβητών. Κατά την 

υπό επισκόπηση περίοδο διοργανώθηκαν τρία συνολικά  
προγράμματα μέσω των οποίων έχουν καταρτισθεί 
60 περίπου άτομα. Τα προγράμματα κατάρτισης 
διαμεσολαβητών του ΚΕΒΕ τυγχάνουν της έγκρισης της 
Εθνικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας. 

Αναφέρεται επίσης ότι μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών 
της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ χρησιμοποιήθηκε 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο από τον Χρηματοικονομικό 
Επίτροπο σε σχέση με διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων που γίνονται υπό την αιγίδα του. 
Το ΚΕΒΕ υπέβαλε παράλληλα εισηγήσεις για βελτίωση  του 
Νομικού πλαισίου που καθορίζει τις διαδικασίες του Γραφείου 
του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ώστε ο θεσμός τόσο 
των διαμεσολαβήσεων όσο και της διαχείρισης παραπόνων 
να γίνει πιο αποτελεσματικός και να χρησιμοποιείται από 
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και πολιτών. Επιπλέον 
το ΚΕΒΕ  σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαμεσολάβησης 
Κύπρου διοργάνωσαν εκδήλωση με ομιλητή το 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και θέμα «Ο Θεσμός της 
Διαμεσολάβησης για Αναδιαρθρώσεις Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων: αποτελέσματα και εμπειρίες 1 χρόνο μετά»

Το ΚΕΒΕ υπέβαλε επίσης ολοκληρωμένες θέσεις στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε σχέση με 
το προτεινόμενο νομοσχέδιο που τροποποιεί το Νόμο για 
Διαμεσολάβηση. Διαπίστωση του ΚΕΒΕ είναι ότι δυστυχώς 
το προτεινόμενο Νομοσχέδιο δεν κινείται προς την ορθή 
κατεύθυνση και δεν συμβάλλει καθόλου στην επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων.          

Οι θέσεις και απόψεις υποβλήθηκαν με μοναδικό γνώμονα 
τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 
διαμεσολάβηση και την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση 
του θεσμού στον τόπο μας ο οποίος μπορεί να αποβεί 
καταλυτικός στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και τη 
γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης. 

Αναφέρεται τέλος ότι διοργανώθηκε Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
με θέμα «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές στην 
Κύπρο!» το οποίο ήταν κάτω από την αιγίδα του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο 
συνέδριο το οποίο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός 
συνέδρων περιλαμβανομένων πολλών Κυπρίων δικαστών 
ασχολήθηκε με το θεσμό της διαμεσολάβησης και το ρόλο 
των δικαστών τόσο στη διαδικασία όσο και στην προώθηση 
του θεσμού. Το εν λόγω συνέδριο διοργανώθηκε στα 
πλαίσια συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο Ευρωπαϊκό έργο «Η 
διαμεσολάβηση	συναντά	τους	δικαστές!»	 (Mediation	meets	
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Judges!)	το	οποίο	ολοκληρώθηκε	κατά	την	υπό	επισκόπηση	
περίοδο. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα	 Civil	 Justice.	 Επικεφαλής	 εταίρος	 του	 έργου	
ήταν τα Ευρωεπιμελητήρια, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι ήταν 
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης, καθώς επίσης και ο Πανευρωπαϊκός 
Σύνδεσμος	Δικαστών	για	τη	Διαμεσολάβηση	GEMME.	Όλοι	
οι εταίροι του έργου όπως και αριθμός δικαστών από την 
Ευρώπη παρευρέθηκαν και παρουσίασαν τη δική τους 
συναφή εμπειρία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το οποίο 
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία απ’ όλες τις απόψεις.

Νέο εναρμονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις με το Γενικό 
Λογιστήριο για την ετοιμασία του νέου εναρμονιστικού 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά  τις δημόσιες συμβάσεις. 
Είναι με μεγάλη μας ικανοποίηση που είδαμε τις εισηγήσεις 
που υποβάλαμε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, 
το οποίο είναι η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, να 
υιοθετούνται στο Νόμο και στους Κανονισμούς που ψήφισε 
η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το ΚΕΒΕ  αντιλαμβανόμενο τη σημαντικότητα του θέματος 
διοργάνωσε στις 29 Ιουνίου 2016 σεμινάριο στο οποίο η 
κα Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και 
ο κ. Φίλιππος Κατράνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας επεξήγησαν τις κυριότερες πρόνοιες της 

νέας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και των 
κανονισμών που αφορούν τις αλλαγές, απαιτήσεις καθώς 
και τον αποκλεισμό εταιρειών.

Η μεγάλη προσέλευση του κοινού και η πληθώρα των 
ερωτήσεων που υποβλήθηκαν φανερώνει το πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για το θέμα των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων για την έρευ-
να και την καινοτομία

Το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση προς 
το κράτος για δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης των 
Επιχειρήσεων στους νευραλγικούς τομείς της Έρευνας 
και της Καινοτομίας.  Η πρόταση του ΚΕΒΕ αποσκοπεί 
στην ενεργότερη συμμετοχή και στην υποστήριξη των 
επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
με σκοπό την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων 
βασισμένων στη γνώση και την καινοτομία.  Το ΚΕΒΕ, 
έχοντας αναγνωρίσει την αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά 
και του συστήματος συνολικά να καλύψει το χάσμα που 
επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για επίλυση αυτού 
του χρόνιου προβλήματος.  Προς το παρόν δεν έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση από το κράτος για τη 
στήριξη ή όχι της πρότασης του ΚΕΒΕ το οποίο επιδιώκει 
τη χρηματοδότηση της και μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  προσφωνεί το 
Συνέδριο του ΚΕΒΕ με θέμα «Mediation meets Judges in Cyprus!»

Μεγάλος αριθμός συνέδρων παρακολούθησε το Συνέδριο 
για τη Διαμεσολάβηση
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Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Το ΚΕΒΕ συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του στις 
διαδικασίες που αφορούν το Γενικό Σχέδιο Υγείας, τόσο 
μέσω της εκπροσώπησης του στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) όσο και με συναντήσεις 
με τον Υπουργό Υγείας. Επίσης, η Επιτροπή του ΚΕΒΕ 
για το ΓεΣΥ έχει μελετήσει διεξοδικά τα Προσχέδια των 
Νομοσχεδίων που αφορούν το ΓεΣΥ και την αυτονόμηση 
των δημοσίων νοσηλευτηρίων και κατέθεσε γραπτώς τις 
θέσεις του εμποροβιομηχανικού κόσμου στο σημαντικό αυτό 
θέμα.

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα αποτελέσει ορόσημο για 
την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού η υγεία αποτελεί το 
σημαντικότερο αγαθό, που θα παρέχει η κυπριακή πολιτεία 
προς τους πολίτες σε συνδυασμό με το σύστημα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Η έκταση και το κόστος του εγχειρήματος είναι 
τέτοια ώστε να καθιστά αναγκαία την εφαρμογή του πάνω 
σε ορθή βάση ευθύς εξ αρχής.

Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι προτού εφαρμοστεί το ΓεΣΥ 
προκειμένου να είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμο θα 
πρέπει να εφαρμοστούν τα πιο κάτω:

• Διοικητική και Οικονομική Αυτονόμηση των κρατικών 
νοσηλευτηρίων στα πρότυπα του ιδιωτικού δικαίου που 
να ξεκαθαρίζουν και το καθεστώς εργοδότησης των 
εργαζομένων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

• Πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των υπηρεσιών 
υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, ώστε να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς 
να δημιουργούν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς 
τους

• Πλήρης σχεδιασμός του συστήματος, όπως θα 
εφαρμοστεί στην ολότητα του με δυνατότητα σταδιακής 
εφαρμογής του στη βάση όμως συμφωνημένων 
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής του

• Διασφάλιση του δικαιώματος όλων των δικαιούχων 
για ελεύθερη επιλογή του ιατρού και του ιδρύματος 
στο οποίο επιθυμούν να νοσηλευτούν καθώς και του 
Ασφαλιστικού Φορέα που θα θέλουν να συνεργαστούν

• Διασφάλιση ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας παροχής 
υπηρεσιών υγείας θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στα 
πλαίσια του ΓεΣΥ και ότι θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες 
του ιδιωτικού τομέα κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

Θέση επίσης του ΚΕΒΕ είναι ότι το ποσοστό αποκοπών 
μεταξύ των μισθωτών και των εργοδοτών πρέπει να είναι το 
ίδιο. Επίσης, σε περίπτωση που θα αυξηθούν τα ποσοστά 
εισφορών μισθωτών και εργοδοτών, θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι 
θα πρέπει να αυξηθεί κατ’ αναλογία και η εισφορά του Πάγιου 
Ταμείου της Δημοκρατίας με τρόπο ώστε η συνεισφορά του 
κράτους να είναι ίση με το άθροισμα των εισφορών των 
εργοδοτών και των μισθωτών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει επίσης την άποψη ότι το ΓεΣΥ πρέπει 
εξ’ αρχής να εφαρμοστεί ως πολυασφαλιστικό σύστημα. 
Είναι προς το συμφέρον του ασθενούς να μπορεί να επιλέξει 
ελεύθερα τον ασφαλιστικό φορέα που θα τον καλύπτει όπως 
ελεύθερα θα επιλέγει τον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας. Εάν δεν εφαρμοσθεί από την αρχή πολυασφαλιστικό 
σύστημα θα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθεί 
αργότερα, αφού εν τω μεταξύ οι ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν σχέδια υγείας θα έχουν ακυρώσει τα συμβόλαια 
και θα έχουν χάσει όλους τους πελάτες τους οδηγώντας 
στην εξαφάνιση ένα πολύ σημαντικό και ζωτικό κλάδο της 
οικονομίας στέλλοντας ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων 
στην ανεργία.

Αναφορικά με την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων 
τo	KEBE	αποδέχεται	την	άποψη	ότι	η	ιδιοκτησία	των	δημόσιων	
νοσηλευτηρίων που θα υπάγονται στον Οργανισμό θα μπορεί 
να ανήκει εξολοκλήρου στο Κράτος με την προϋπόθεση 
όμως ότι ο Οργανισμός που θα τα διοικεί θα λειτουργεί στην 
βάση του ιδιωτικού δικαίου και όχι ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου. 

Εάν δεν υιοθετηθεί αυτός ο τρόπος διοίκησης θα 
υπονομευθούν οι προοπτικές βιωσιμότητας τους και κατ’ 
επέκταση ολόκληρου του ΓεΣΥ. Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι μόνο 
αν τα νοσηλευτήρια λειτουργήσουν στη βάση του ιδιωτικού 
δικαίου θα υπάρξει επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων 
όπως είναι η γραφειοκρατία και η μειωμένη παραγωγικότητα. 
Παράλληλα θα υπάρχει ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, 
μακριά από παρεμβάσεις από το Υπουργείο ή τα πολιτικά 
κόμματα. 

Θέση επίσης του ΚΕΒΕ είναι ότι με την ψήφιση του 
Νομοσχεδίου για την αυτονόμηση των κρατικών 
νοσηλευτηρίων θα πρέπει να καθοριστεί και η μέγιστη 
περίοδος κάλυψης των ελλειμμάτων τους, η οποία δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 3 χρόνια. Η περίοδος αυτή πρέπει να 
είναι ανεξάρτητη και να προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης 
λειτουργίας του ΓΕΣΥ.
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Τέλος το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι αμέσως μετά τη ψήφιση του νόμου 
για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων θα πρέπει 
αυτά να προχωρήσουν με τις διαδικασίες κοστολόγησης των 
υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν στο τέλος των 3 
χρόνων να οργανωθούν σωστά  με τρόπο που μέσα από την 
λειτουργία τους να μην δημιουργούν ελλείμματα.

Κυπριακή ναυτιλία – “η επόμενη μέρα”

Το 2015, το Κυπριακό Νηολόγιο κατείχε το 10ο μεγαλύτερο 
εμπορικό στόλο παγκοσμίως και τον 3ο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επιπλέον, η Κύπρος θεωρείται ως το μεγαλύτερο 
κέντρο υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Επίσης, το 
Κυπριακό Νηολόγιο θεωρείται ως ένα από τα πιο ποιοτικά 
και ασφαλέστερα νηολόγια διεθνώς.

Η συνεισφορά της Ναυτιλίας στην οικονομία της Κύπρου 
υπολογίζεται στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 
Ωστόσο, βάση ειδικής Μελέτης που ανατέθηκε από την 
κυπριακή κυβέρνηση για τη διατύπωση μίας “Εθνικής 
Ναυτιλιακής Πολιτικής”, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η συνεισφορά του τομέα της Ναυτιλίας στην 
Οικονομία της Κύπρου είναι πιο μεγάλη από όσο αρχικά 
αναμενόταν και ως εκ τούτου η Ναυτιλία είναι ακόμα πιο 
σημαντικός οικονομικός πυλώνας για την κυπριακή οικονομία. 

Γύρω στις 190 διεθνώς αναγνωρισμένες πλοιοκτήτριες, 
πλοιοδιαχειρίστριες, εταιρείες ναυλώσεων και άλλες 
ναυτιλιακά συναφείς εταιρείες έχουν ως βάση τους την 
Κύπρο. Στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, εργοδοτούνται 
4,500 υπάλληλοι και 55,000 ναυτικοί. Η Ναυτιλιακή 
Βιομηχανία αποτελεί ίσως τη μόνη Βιομηχανία που στηρίζει 
την Οικονομία της Κύπρου χωρίς κρατικές επενδύσεις και 
δραστηριοποιείται επιτυχώς επί παγκόσμιας εμβέλειας, 
ελέγχοντας ένα στόλο 2200 πλοίων. 

Μετά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να σημειωθεί ότι, η ναυτιλιακή επιχειρησιακή και 
φορολογική υποδομή στην Κύπρο και η κυπριακή σημαία, 
παρέμειναν άθικτες και πολύ ανταγωνιστικές. Είναι ακόμα πιο 
ευχάριστο να αναγνωρίσουμε ότι οι χρήστες της κυπριακής 
σημαίας παραμένουν πιστοί, υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή, 
τις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της Κυπριακής 
Ναυτιλίας, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη σημαντική 
συνεισφορά της στην οικονομία της Κύπρου.

Κάθε ναυτιλιακά αναπτυγμένη χώρα, για να μπορεί να 
διατηρεί την “ελκυστικότητά” της προς τις ναυτιλιακές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός της επικράτειάς 
της, χρειάζεται να ανταποκρίνεται γρήγορα σε τρέχουσες 
διεθνείς ναυτιλιακές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και 
άλλα εθνικά ανταγωνιστικά λειτουργικά πλαίσια.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, αυτή η αξιόλογη και ουσιαστική 
συνεισφορά ξένων και τοπικών άμεσων επενδύσεων 
στην Οικονομία της Κύπρου από τη Ναυτιλία, μπορεί να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με την 
εισαγωγή πρόσθετων μέτρων, τα οποία έχουν προωθηθεί 
από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, μέσα στα 
πλαίσια μιας “Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής”, τα οποία 
θα λαμβάνουν υπόψη και την ανάγκη αναβάθμισης της 
Κυπριακής Ναυτιλιακής Διοίκησης με την δημιουργία 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την επένδυση στη Ναυτική 
Εκπαίδευση.  Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε 
ότι, οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
Ναυτιλίας ενισχύονται ακόμα περισσότερο ενόψει της 
ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής υδρογονανθράκων, 
λόγω της άμεσης σχέσης της με την μεταφορά του φυσικού 
αερίου ή πετρελαίου που έχει πρόσφατα ανακαλυφθεί στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος 
αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικών 
προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους 
δεδομένων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες 
μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, 
τη διασφάλιση της  αποτελεσματικής λειτουργίας της 
αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας.

Η πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι η μείωση στον αριθμό των 
δήμων μέσω του περιορισμού της επικάλυψης που μπορεί 
να επιτευχθεί με τη συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. 
Μια τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή,  θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ταυτόχρονα θα 
συμβάλει  στην καλύτερη  εξυπηρέτηση των  δημοτών. Το 
θέμα	έτυχε	μελέτης	από	Ad	Hoc	επιτροπή	με	επικεφαλής	
τον Αντιπρόεδρο Υπηρεσιών του ΚΕΒΕ, και κατατέθηκαν 
διάφορες προτάσεις στα αρμόδια σώματα της Βουλής αλλά 
και στο αρμόδιο Υπουργείο. 

Πριν τον τερματισμό των εργασιών της απελθούσας Βουλής 
ξεκίνησε η κατ’άρθρο μελέτη των σχετικών νομοσχεδίων.  
Η εξέταση του θέματος δεν έχει διεκπεραιωθεί και ως εκ 
τούτου αναμένεται η συνέχιση της μελέτης τους από τη νέα 
Βουλή. 
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Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ένα από τα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα κομμάτια του παζλ 
ανάκαμψης της οικονομίας του τόπου, και ως εκ τούτου η 
ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους θα προσδώσει 
την απαιτούμενη ώθηση για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΚΕΒΕ διοργάνωσε 
τον	 Φεβρουάριο	 του	 2015	 συνέδριο	 με	 θέμα	 «Solving	
Non	 Performing	 Loans	 through	 innovative	 solutions»	 με	
διακεκριμένους ομιλητές από  την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, την Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και  Ανάπτυξη 
(EBRD),	 την	 Ευρωπαϊκή	 Τράπεζα	 Επενδύσεων	 (EIB),	 την	
Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 (European	 Commission),	 τη	 Διεθνή	
Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (IFC), το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο	(IMF)	και	την	εταιρεία	Blackrock.	Κεντρικός	ομιλητής	
ήταν	το	μέλος	του	ΔΣ	της	Nasdaq-OMX	Clearing	AB	κ.	Lars	
Nyberg.		

Το συνέδριο παρακολούθησαν πέραν των 450 συνέδρων.  

Εθνική επιτροπή πληρωμών

Η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών που λειτουργεί κάτω από την 
αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας και στην οποία συμμετέχει 
το ΚΕΒΕ διαδέχθηκε τη σχετική Συντονιστική Επιτροπή 
SEPA	 αφού	 ολοκληρώθηκε	 η	 μετάπτωση	 στον	 ενιαίο	
χώρο	πληρωμών	σε	ευρώ	(SEPA)	όπου	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 ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους θέση.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πληρωμών είναι η 
διαμόρφωση πολιτικής και η ετοιμασία εθνικής στρατηγικής 
για να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις και 
να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται με τις 
αλλαγές στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο γενικότερο τοπίο 
των υπηρεσιών πληρωμών. Στόχος της εν λόγω Επιτροπής 
είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εξελίξεων 
στο σχετικό Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες 
δημιουργούν νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου, όπως είναι οι εξελίξεις 
στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων στις 
υπηρεσίες πληρωμών. 

Κατά την επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις 
συνεδρίες της Επιτροπής όπου τα σημαντικότερα θέματα 
που συζητήθηκαν ήταν ο Κανονισμός για τις Διατραπεζικές 
Προμήθειες	(Interchange	Fee	Regulation	(EU)2015/751)	που	
οδήγησε στη μείωση τους σε σχέση με πράξεις πληρωμών 
με κάρτες, η Οδηγία για πρόσβαση σε λογαριασμούς 
πληρωμών	 με	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 (Payments	 Account	
Directive	 (EU)	 2014/92)	 και	 η	 ηλεκτρονική	 τιμολόγηση	 και	
άλλοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
επίσης στη διαβούλευση για την Οδηγία για Λογαριασμούς 
Πληρωμών υποβάλλοντας τις απόψεις του στην Επιτροπή.

Αναφέρεται επίσης ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε σχετικές 
συναντήσεις με την Τρόικα και την Παγκόσμια Τράπεζα 
κάτω από την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με 
τις πληρωμές και τις αναδιαρθρώσεις δανείων των ΜΜΕ, 
καθώς και στην εκστρατεία ενημέρωσης σε σχέση με το νέο 
τραπεζογραμμάτιο των €20  που τέθηκε στην κυκλοφορία 
στις 25 Νοεμβρίου 2015.  

Ακάλυπτες / μεταχρονολογημένες επιταγές

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
πως η πρακτική της έκδοσης ακάλυπτων ή/και 
μεταχρονολογημένων επιταγών αποτελεί μάστιγα για τις 
επιχειρήσεις επηρεάζοντας σοβαρά τη ρευστότητα τους 
αλλά και πολλές φορές ακόμα και την ίδια την επιβίωση 
τους. Παράλληλα συνέχισε να καλεί τις επιχειρήσεις όπως 
αποφεύγουν τέτοιες πρακτικές και όπως είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές σε σχέση με τις ευκολίες πληρωμής που 
παρέχουν.  Ταυτόχρονα  υποστηρίζει σθεναρά όλες τις 

Συνέδριο με θέμα «Solving Non Performing Loans through 
innovative solutions. Κεντρικός ομιλητής ο κ. Lars Nyberg
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ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του 
απαράδεκτου αυτού φαινομένου.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι και το σχετικό Κεντρικό Αρχείο 
Πληροφοριών (ΚΑΠ) που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα 
και στο οποίο καταχωρούνται τα πρόσωπα που εκδίδουν 
ακάλυπτες επιταγές. Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο να παρέχει στον επιχειρηματικό κόσμο 
πρόσβαση στο ΚΑΠ μέσω της κοινής θυγατρικής  εταιρείας 
που	δημιούργησε	με	την	Infocredit	Group,	την	First	Cyprus	
Credit	Bureau	(FCCB).	

Όσον αφορά τον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΚΑΠ, αυτός ανήλθε στις 1542 το 2015 
από 2250 το 2014, ενώ μείωση παρατηρείται επίσης και 
στην αξία των ακάλυπτων επιταγών η οποία ανήλθε σε 
περίπου €2.0 εκ. το 2015 σε σχέση με περίπου €3.4 εκ. το 
2014. Η καθοδική τάση που παρατηρείται (εδώ και τέσσερα 
χρόνια) οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της οικονομικής 
κρίσης και στενότητας χρήματος οι επιχειρήσεις έχουν γίνει 
πολύ πιο προσεκτικές σε σχέση με τα οφειλόμενα τους. 
Έτσι οι μεγάλες περίοδοι πιστώσεων  αλλά και η αποδοχή 
των επιταγών ως μέσου πληρωμής, έχουν περιοριστεί. 
Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΕΒΕ πως ο ουσιαστικός 
περιορισμός του προβλήματος θα επέλθει μόνο με τον 
περιορισμό της χρήσης των επιταγών ως μέσου πληρωμής 
και με τη χρήση άλλων τρόπων πληρωμών όπως τα τραπεζικά 
εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις κ.α. οι οποίοι θα πρέπει να 
προωθηθούν πολύ πιο έντονα από τις αρμόδιες αρχές. Στην 
κατεύθυνση αυτή συνιστάται στα μέλη όπως περιλαμβάνουν 
τα	στοιχεία	πληρωμής	τους	(αριθμός	λογαριασμού,	IBAN	και	
BIC) στα τιμολόγια σύμφωνα και με το σχετικό Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό για να μπορεί να γίνεται η εξόφληση με έμβασμα.

Συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου

Το ΚΕΒΕ σε συνάντηση της ηγεσίας του με τους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έθεσε το ζήτημα της επάρκειας και της 
βιωσιμότητας του Κυπριακού συνταξιοδοτικού συστήματος 
και επέδωσε υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις 
αναφορικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και το 
πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των Ταμείων Προνοίας.

Στο υπόμνημα του το ΚΕΒΕ αναλύει με λεπτομέρεια τα 
δεδομένα στο εγχώριο συνταξιοδοτικό σύστημα δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη αύξηση του προσδόκιμου ζωής 
όσο και στη γήρανση του πληθυσμού. Τα δύο αυτά στοιχεία 
θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναλογίας των 

συνταξιούχων προς τους εισφορείς στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το 2060 σε 1:2 αρκετά μειωμένη από ότι 
σήμερα που είναι 1:3,3.

Συγκεκριμένα οι πιο βασικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ 
συνοψίζονται ως ακολούθως:

1ος Πυλώνας – Θεσμοθετημένο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης 

Το θεσμοθετημένο με βάση το νόμο Γενικό Σύστημα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικό για κάθε μισθωτό 
ή αυτοαπασχολούμενο. 

Εισηγήσεις:

1. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να 
ανεξαρτητοποιηθεί από την Κυβέρνηση και να 
δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος Οργανισμός όπως 
εισηγείται σε σχετική μελέτη η Διεθνής Τράπεζα, ο 
οποίος θα διαχειρίζεται το αποθεματικό του ταμείου. Ο 
Oργανισμός αυτός θα διοικείται από Συμβούλιο που θα 
διορίζεται με βέλτιστες πρακτικές. Έχει μεγάλη σημασία 
ο διορισμός του Συμβουλίου να γίνεται όπως προνοεί η 
πιο	 πάνω	 μελέτη.	Nα	 υπάρχει	 επίσης	 Ειδική	 Επιτροπή	
Επενδύσεων που θα αποτελείται από ειδικούς στο θέμα. 

2. Μέχρι να εφαρμοστεί το πιο πάνω οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις να μην  δικαιούνται να δανείζονται από 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάλυψη των 
χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους.

3. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποστέλλει κάθε 
χρόνο στο κάθε μέλος του το ποσό της σύνταξης που 
αναμένεται να πάρει κατά την αφυπηρέτηση του έτσι 
ώστε να γνωρίζει το μέγεθος της σύνταξης του και να 
αποφασίσει κατά πόσο θα χρειάζεται συμπληρωματική 
σύνταξη μέσω του 2ου και 3ου πυλώνα.

2ος Πυλώνας – Σύστημα Επαγγελματικής Σύνταξης – 
Ταμεία Προνοίας

Στο 2ο Πυλώνα υπάγονται τα Σχέδια Συντάξεων του Δημόσιου 
και Ημικρατικού τομέα καθώς επίσης τα Σχέδια Συντάξεων 
κάποιων εγγεγραμμένων κατηγοριών του Ιδιωτικού Τομέα 
(Ιατροί, Δικηγόροι) όσο και εθελοντικά Ταμεία Προνοίας των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Εισηγήσεις:

1. Να απαγορευθεί η ανάληψη ποσών παρά μόνο κατά 
την αφυπηρέτηση. (Δηλαδή να απαγορευθούν η λήψη 
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Βραβεύσεις ΚΕΒΕ Business Leader Awards
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δανείων και η παροχή των αποθεμάτων που έχουν 
αποταμιευθεί  κατά την αλλαγή εργοδότη).

2. Να θεσμοθετηθεί πλαίσιο μεταφοράς των αποθεματικών 
ενός υπαλλήλου είτε από ένα Ταμείο σε άλλο Ταμείο 
όταν αλλάζει εργοδότη, (αν υπάρχει) είτε σε ένα γενικό 
Ταμείο που θα λειτουργεί για το σκοπό αυτό.

4. Να μελετηθεί η πιθανότητα ενοποίησης Ταμείων 
Προνοίας (ίσως και η μετατροπή τους σε Ταμεία 
Συντάξεων) στη βάση οικονομικής δραστηριότητας 
ή βιομηχανικού τομέα αντί μιας επιχείρησης ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία τους. Τα 
λίγα, αλλά μεγάλα Ταμεία θα είναι πιο εύρωστα, θα 
διαθέτουν επαγγελματική διαχείριση και αναμένεται να 
εξασφαλίζουν καλύτερες αποδόσεις. Θα είναι δε πιο 
εύκολη η εποπτεία ολιγάριθμων Ταμείων που θα πρέπει 
να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική και αυστηρή. Σήμερα 
δυστυχώς η εποπτεία των Ταμείων Συντάξεως και 
Προνοίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

3ος Πυλώνας- Ιδιωτικά Συστήματα Ασφάλισης

Πολλοί ασφαλιζόμενοι έχουν ανάγκη μεγαλύτερης κάλυψης. 
Τούτο μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικής ασφάλισης.

Τα ιδιωτικά συστήματα λαμβάνουν τη μορφή συμβάσεων 
που υπογράφουν ιδιώτες με εταιρείες ασφάλειας ζωής ή 
άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Ως κίνητρο του πολίτη  να αγοράζει περαιτέρω ασφαλιστική 
κάλυψη θα μπορούσε να είναι η αύξηση του ορίου 
φορολογικής απαλλαγής για εισφορές στο 1/5 από το 1/6 
του φορολογικού εισοδήματος του που είναι σήμερα δηλ. 
από το 16.5% στο 20% του εισοδήματος του.

Ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού και 
αναδιάρθρωση των σχετικών ταρίφων

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για 
στήριξη των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών 
του και με δική του πρωτοβουλία, είχε εμπλακεί σε διάλογο 
με όλους τους παράγοντες (Υπουργείο Συγκοινωνιών, 
ξένους εμπειρογνώμονες) οι οποίοι διαμόρφωσαν το πλαίσιο 
λειτουργίας σε ό,τι αφορά το πιο πάνω θέμα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του υπό αναφορά διαλόγου, 
η προσπάθεια του Επιμελητηρίου, μεταξύ άλλων, 
επικεντρώθηκε, όπως εξάλλου και η διαχρονικά πάγια θέση 
του, στη μείωση των χρεώσεων προς τους χρήστες του 
λιμανιού με βάση ορθολογικές ταρίφες χρέωσης οι οποίες 

να αντικατοπτρίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως 
επίσης στη λήψη μέτρων για αύξηση της αποδοτικότητας και 
λειτουργικότητας του λιμανιού. 

Σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών του ΚΕΒΕ, στα πλείστα 
προϊόντα/εμπορεύματα έχει επέλθει σημαντική μείωση στα 
νέα λιμενικά τέλη.  Η προσπάθεια συνεχίζεται και για τα 
υπόλοιπα προϊόντα/εμπορεύματα ούτως ώστε, τουλάχιστο 
να μην υπάρξουν αυξήσεις στις νέες λιμενικές ταρίφες.

Επιπρόσθετα, για μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για 
το θέμα, καθώς επίσης και για να δοθεί η ευκαιρία στα 
μέλη του να συζητήσουν με τους αρμόδιους, τόσο τους 
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους, όσο και τις τυχόν 
διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τα νέα λιμενικά τέλη που 
θα ισχύσουν στο Λιμάνι της Λεμεσού, το Επιμελητήριο 
διοργάνωσε ανοιχτή σύσκεψη/συνάντηση κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι αρμόδιοι προέβηκαν σε παρουσίαση του όλου 
θέματος.  Μετά την ενημέρωση, ακολούθησε συζήτηση στην 
οποία απαντήθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν διευκρινίσεις.

ΚΕΒΕ Business Leader Awards

Το	ΚΕΒΕ	σε	συνεργασία	με	την	 IMH	καθιέρωσε	τα	ΚΕΒΕ-
BUSINESS	 LEADER	 AWARDS	 με	 σκοπό	 την	 ανάδειξη	
και επιβράβευση ηγετικών προσωπικοτήτων μεταξύ 
των Κύπριων  Επιχειρηματιών που έχουν αναπτύξει  την 
επιχείρηση τους και το ίδιο το κυπριακό επιχειρείν.

Τα επιχειρηματικά βραβεία στόχο έχουν να επιβραβεύσουν 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει την τελετή απονομής 
των βραβείων ΚΕΒΕ Business Leader Awards
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την επιχειρηματική ηγεσία και αριστεία στο Κυπριακό 
επιχειρείν μέσα από την αναγνώριση επιχειρηματικών – 
ηγετών στον τομέα τους.

Κύριος	χορηγός	των	ΚΕΒΕ	Business	Leader	Awards	είναι	η	
ΕΥ,	χρυσός	χορηγός	η	Carrefour	Κύπρου	και	αργυροί	χορηγοί	
η	Ζιβάνα	Λοέλ	και	τα	Carob	Mill	Restaurants.

Κατά το 2015 έγιναν οι πιο κάτω βραβεύσεις:

• Τιμητικό Βραβείο ΕΥ για το Έργο και τη Συνολική 
Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα 
Κωνσταντίνος Σιακόλας - J & P Overseas

• Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, 
Αναψυχή και Εστίαση 
Λύσανδρος Ιωάννου – PHC Franchised Restaurants 
Public Ltd 

• Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία 
Κώστας Ζορπάς – Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ 

• Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο 
Άρτεμις Αντωνιάδου – Voice La Mode 

• Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες 
Βαρνάβας Ειρήναρχος – Logicom Public Limited 

• Business Leader στην Κατηγορία Επαγγελματικές 
Υπηρεσίες (Professional Services) 
Μιχάλης Λούης – Eurobank Cyprus 

• Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία 
Χρυσόστομος Παπαβασιλείου – Island Oil (Holdings) Ltd 

Συνεργασία με το κοινοβούλιο

Η Βουλή είναι το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Νομοθετώντας και ασκώντας την ελεγκτική της 
αρμοδιότητα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χάραξη και 
στη διαμόρφωση της εκάστοτε  εμπορικοοικονομικής πολιτικής 
αφού όλες οι προτεινόμενες νομοθεσίες υποβάλλονται στη 
Βουλή υπό μορφή σχεδίων νόμου για ψήφιση.  Για την καλύτερη 
διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού της έργου, προβλέπεται 
η σύσταση και λειτουργία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι 
οποίες ασχολούνται με τα θέματα εξειδίκευσης τους.

Το ΚΕΒΕ έχει τακτική παρουσία στις συνεδρίες των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με κύριο στόχο τη σωστή 
ενημέρωση του Σώματος αναφορικά με τις θέσεις της 
εμποροβιομηχανικής κοινότητας, ώστε οι αποφάσεις του 
κοινοβουλίου να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας και να μην επιβαρύνουν αχρείαστα τον ιδιωτικό τομέα, 
τις επιχειρήσεις και γενικότερα τις επενδύσεις.  Η σοβαρή και 
εμπεριστατωμένη παρουσία των λειτουργών του ΚΕΒΕ στις 
συνεδρίες των Επιτροπών της Βουλής έχει καταστήσει το ΚΕΒΕ 
εδώ και χρόνια ως ένα από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες 
του κοινοβουλίου.   

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ κατάθεσε 
σωρεία απόψεων και εισηγήσεων για τροποποιήσεις 
στα προτεινόμενα νομοθετήματα που άμεσα ή έμμεσα 
επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο και ενημέρωσε τη 
Βουλή για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα μέλη του.  Εκτός των διαφόρων νομοθετημάτων και 
Κανονισμών εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και των 
Επαγγελματικών Συνδέσμων κατάθεσαν απόψεις για θέματα 
όπως τη στήριξη και ανάπτυξη της βιομηχανίας, την επίλυση 
των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις Βιομηχανικές 
Περιοχές,  τον εκσυγχρονισμό του Τουριστικού μας προϊόντος,  
την αναδιοργάνωση του Δημόσιου τομέα, τη βελτίωση της 
απασχόλησης, την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα ωράρια των καταστημάτων και για πολλά άλλα 
θέματα τομεακού και οριζόντιου χαρακτήρα.

Δεδομένου του πολύ καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει 
η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τελική διαμόρφωση των 
διαφόρων νομοθεσιών και το πώς αυτοί επηρεάζουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την πορεία 
της οικονομίας, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να επενδύει στην στενή 
συνεργασία και ενημέρωση των μελών του Σώματος ώστε να 
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή κατανόηση, υποστήριξη και 
συμπερίληψη των θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου στις 
διάφορες νομοθεσίες.
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Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Το ΚΕΒΕ στηρίζει και προωθεί διαχρονικά την γυναικεία 
επιχειρηματικότητα με διάφορους τρόπους (όπως εξάλλου 
πράττει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση) πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) που λειτουργεί 
κάτω από την αιγίδα του. Η προώθηση αυτή συνεχίστηκε 
με εντατικούς ρυθμούς προς όλες τις κατευθύνσεις και 
κατά την περίοδο που πέρασε.

Πάγια πεποίθηση του ΚΕΒΕ είναι πως η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη, 
την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ σε συνεργασία 
με την ΚΟΓΕΕ συμμετείχε σε σχετικές συνεδρίες ενώ με την 
ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής (Ίση Αμοιβή για Εργασία 
ίσης Αξίας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών) που για την 
Κύπρο είναι η 5η Μαρτίου, το ΚΕΒΕ εξέδωσε ανακοίνωση 
καλώντας τα μέλη του να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους 
για την εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς. Παρόλο που 
η ισότητα των αμοιβών στις εργασιακές σχέσεις διέπεται 
από ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο εναρμονισμένο με το 
διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη καταγράφεται 
σημαντική διαφορά των γυναικείων αμοιβών έναντι των 
αντιστοίχων ανδρικών. Με βάση τα τελευταία επίσημα 
στοιχεία	της	Eurostat,	η	ψαλίδα	στην	Κύπρο	είναι	15.8%	
για ίσης  αξίας εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα 
πρέπει σταδιακά να εξαλειφθεί.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ και η ΚΟΓΕΕ συμφώνησαν να 
επεκτείνουν και εμβαθύνουν  την συνεργασία τους 
πραγματοποιώντας  παγκύπρια έρευνα η οποία να αφορά  
τη θέση,  το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, 
την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς καλές 
πρακτικές στις κυπριακές επιχειρήσεις. Για την ομαλή 
διεξαγωγή της έρευνας και την άντληση χρήσιμων και 
αξιόπιστων πληροφοριών,  το ΚΕΒΕ απέστειλε εγκύκλιο 
παρακαλώντας τα μέλη του να ανταποκριθούν θετικά και 
να υποβοηθήσουν τους ερευνητές συμμετέχοντας στην 
έρευνα.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
η ΚΟΓΕΕ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ διοργάνωσαν με 
μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με θέμα «Πόλεμος και Ειρήνη: 
Ο Ρόλος της Γυναίκας στον Κόσμο του Σήμερα» με κύρια 
ομιλήτρια την Πρέσβειρα Μάρα Μαρινάκη, της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει το ΚΕΒΕ 
στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά 
και της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στα 
όργανα λήψης αποφάσεων των Επιμελητηρίων αποτελεί 
το γεγονός ότι αξιωματούχοι της ΚΟΓΕΕ αλλά και από το 
2106 της κάθε τοπικής ΟΓΕΕ συμμετέχουν στα Διοικητικά 
Συμβούλια του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων με 
την	 Πρόεδρο	 της	 ΚΟΓΕΕ	 να	 είναι	 ex	 officio	 μέλος	 του	
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ και τις αντιπροσώπους 
των	 ΟΓΕΕ	 να	 είναι	 ex	 officio	 μέλη	 των	 Διοικητικών	
Συμβουλίων των τοπικών ΕΒΕ.

Πράσινο τέλος για τις ΑΠΕ 
Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας

Η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των εργασιών της για 
θέματα ενέργειας, διαχειρίστηκε το πολύ σημαντικό θέμα 
της χρηματοδότησης του Ταμείου για τις ΑΠΕ.

Κατόπιν επανειλημμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής, 
ετοιμάστηκε εμπεριστατωμένο και αναλυτικό υπόμνημα με 
τις θέσεις του ΚΕΒΕ οι οποίες προνοούν για ρύθμιση του 
θέματος μέχρι 31.12.2019 και συνοψίζονται πιο κάτω:

(α) Ως θέση αρχής το ΚΕΒΕ τάσσεται υπέρ της στήριξης 
του Ταμείου προώθησης των ΑΠΕ, εφ’ όσον είναι 
ένα θετικό βήμα για την σταδιακή απεξάρτηση της 
οικονομίας από τη χρήση συμβατικών καυσίμων στην 
παραγωγή ενέργειας, βοηθά στην υλοποίηση των 
στόχων του κράτους για αύξηση της συμμετοχής 
των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
επενεργώντας θετικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΓΕΕ στο ΚΕΒΕ
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(β) Οι πόροι του Ταμείου θα πρέπει να ενισχύονται με 
εισφορές από όλο το φάσμα των εμπλεκομένων: 
καταναλωτές (οικιακοί και επιχειρήσεις), Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, παραγωγοί ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και το κράτος μέσω ενός δίκαιου και 
βιώσιμου μοντέλου που να εξυπηρετεί το ευρύτερο 
καλό της οικονομίας και τους καταναλωτές γενικότερα.

(γ) Το μοντέλο που θα υιοθετηθεί σε ό,τι αφορά την 
χρηματοδότηση του Ταμείου θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και να συνυπολογίζει σωστά και έγκαιρα κάθε 
μεταβλητή παράμετρο/παράγοντα που επηρεάζει 
τον καθορισμό του κόστους αποφυγής, το ύψος του 
οποίου επενεργεί, είτε ανοδικά, είτε καθοδικά σε 
ότι αφορά τις οικονομικές ανάγκες του Ταμείου για 
τις ΑΠΕ.  Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την 
αυξομείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
τις αυξομειώσεις στην τιμή δημοπράτησης των ρύπων 
καθώς επίσης και τις αυξομειώσεις στις τιμές πώλησης 
των καυσίμων οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το ύψος 
του κόστους αποφυγής.   

(δ) Προκειμένου να μην πληγεί η ήδη διαβρωμένη 
ανταγωνιστικότητα στους διάφορους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας του τόπου, πρέπει 
να γίνει ειδική ρύθμιση στις χρεώσεις για το Ταμείο 
των ΑΠΕ για τους μεγάλους καταναλωτές οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό/μεταποιητικό 
τομέα καθώς επίσης και σε αυτούς που προσφέρουν 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες (π.χ. η τουριστική 
βιομηχανία).  Η ειδική αυτή ρύθμιση να προνοεί για 
μέγιστη χρέωση για τους μεγάλους καταναλωτές, 
ύψους €100.000 ετησίως. 

(ε) Η μείωση στα έσοδα του Ταμείου ως αποτέλεσμα 
της εν λόγω ρύθμισης να καλύπτεται, τόσο από τους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και 
από την ΑΗΚ, κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγουν.

(στ) Από το τέλος αυτό να απαλλαγούν οι ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού.

Το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε επίσης τη σύσταση ομάδας από 
ειδικούς, ρόλος της οποίας θα είναι η παρακολούθηση/
επικαιροποίηση ανά εξαμηνία μέσω συγκεκριμένου 
μηχανισμού των διαφόρων μεταβλητών παραμέτρων /
παραγόντων, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρα 
ότι τα οικονομικά του Ταμείου ΑΠΕ θα είναι ισοζυγισμένα 

και δεν θα οδηγούν σε αχρείαστα πλεονάσματα ή μη 
διαχειρίσημα ελλείμματα. 

Προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύ-
σεων μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που 
να ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές σε 
ότι αφορά τις επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών στο 
εξωτερικό, καθώς επίσης και επενδύσεις ξένων στην Κύπρο 
θεωρείται από το ΚΕΒΕ ιδιαίτερης σημασίας.  Προς το 
σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που 
λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού. Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την 
ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους Κύπριους 
επιχειρηματίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους και 
σε άλλες χώρες, καθώς επίσης και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια 
Επιτροπή εποικοδομητικές εισηγήσεις που στόχο έχουν να 
ενδυναμώσουν την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία 
μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών για αμοιβαίο όφελος.

Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ εστιάζεται στη δημιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις από επενδυτές του 
ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους.

Το ΚΕΒΕ κατέστει ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Κυβερνοασφάλεια (ECSO)
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Βιομηχανικές Περιοχές

Οι Bιομηχανικές Περιοχές (Β.Π.) αποτελούν ένα πολύ 
σημαντικό θεσμό του κράτους, ο οποίος στηρίζει τη 
βιομηχανική ανάπτυξη και προσφέρει τους αναγκαίους 
χώρους για δραστηριοποίηση των βιομηχανικών μονάδων 
γι’  αυτό και πρέπει ο θεσμός να ενισχύεται συνεχώς με τις 
κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.

Το ΚΕΒΕ σε συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και με την Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής έθεσε τα κυριότερα 
θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βιομηχανικές 
Περιοχές και Ζώνες και ζήτησε την άμεση διευθέτηση τους.  
Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στα εξής:

•	 Επέκταση	 της	 χρονικής	 περιόδου	 των	 μισθώσεων	 σε	
βιομηχανικά τεμάχια στις Βιομηχανικές Περιοχές πέραν 
των 99 ετών ή τουλάχιστον για ακόμα 3 περιόδους ώστε 
να μην παρουσιάζονται περιορισμοί στη διάρκεια των 
συμβάσεων

•	 Δυνατότητα	ανανέωσης	 των	μισθώσεων,	πολύ	πριν	 τα	
τελευταία 7 έτη που ισχύει σήμερα

•	 Διατήρηση	 του	 δικαιώματος	 υποθήκευσης	 των	
συμβάσεων καθώς και δυνατότητα για μεταβίβαση των 
υποθηκευμένων συμβάσεων μίσθωσης υποστατικών σε 
Βιομηχανικές Περιοχές σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

•	 Δυνατότητα	μεταβίβασης	–	πώλησης	της	μίσθωσης	καθ’	
όλη τη διάρκεια αυτής σε άλλο δικαιούχο

•	 Υιοθέτηση	μηδενικού	συντελεστή	φορολογίας	ακίνητης	
ιδιοκτησίας σε βιομηχανικά τεμάχια κρατικής ιδιοκτησίας

•	 Προστασία	των	Βιομηχανικών	Περιοχών	και	Ζωνών	από	
την επέλαση των οικιστικών αναπτύξεων

•	 Βελτίωση	 Αστυνόμευσης	 και	 ασφάλειας	 εντός	 των	
Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών

•	 Βελτίωση	των	προσβάσεων	στις	Βιομηχανικές	Περιοχές	
και περίφραξη

•	 Πυρασφάλεια	–	Πυρόσβεση

•	 Σύνδεση	υποστατικών	στις	Βιομηχανικές	Περιοχές	με	τα	
αποχετευτικά συστήματα

•	 Βελτίωση	του	χρόνου	έκδοσης	πολεοδομικών	αδειών	για	

νέες μονάδες και επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων

•	 Αξιοποίηση	 ανεκμετάλλευτης	 κρατικής	 γης	 εντός	
Βιομηχανικών Περιοχών για εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ και δημιουργία χώρων στάθμευσης

•	 Συμπερίληψη	 των	 Βιομηχανικών	 Περιοχών	 και	 Ζωνών	
στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων

•	 Βελτίωση	του	προγραμματισμού	και	 χωροθέτησης	των	
μονάδων εντός των Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών 
έτσι ώστε να μην τοποθετούνται μονάδες τροφίμων 
δίπλα από βιομηχανίες χημικών προϊόντων ή άλλων 
ασύμβατων βιομηχανικών δραστηριοτήτων

•	 Υιοθέτηση	 ευέλικτων	 προγραμμάτων	 εξόφλησης	
καθυστερημένων οφειλών από βιομηχανίες προς το 
κράτος

•	 Καθαριότητα	κοινόχρηστων	χώρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καλέσει όλα τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την καίρια σημασία της βιομηχανίας 
προσφέροντας  την απαραίτητη στήριξη ούτως ώστε η 
συνεισφορά της στο ΑΕΠ να ανέλθει στο 20% μέχρι το 2020.  
Για το ΚΕΒΕ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κρίνοντας και 
από τις αντιστάσεις του κλάδου στην οικονομική κρίση, ότι 
η βιομηχανία έχει εξαιρετικές προοπτικές και σημασία στην 
οικονομία του τόπου και στην απασχόληση γι’ αυτό πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα.

Διαχείριση – Μεταβίβαση υποθηκευμένων 
συμβάσεων μίσθωσης υποστατικών στις 
Βιομηχανικές Περιοχές

Το ΚΕΒΕ διαφώνησε έντονα στην πρόθεση του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να 
προχωρήσει σε αλλαγές στην πολιτική του που αφορά στη 
διαχείριση και τη μεταβίβαση των συμβάσεων μίσθωσης στις 
Βιομηχανικές Περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ διαφώνησε με: 

•	 Την	απαγόρευση	εγγραφής	των	μισθώσεων	στο	Τμήμα	
Κτηματολογίου και χωρομετρίας

•	 Την	 κατάργηση	 του	 όρου	 που	 επιτρέπει	 την	
υποεκμίσθωση των τεμαχίων

•	 Τη	 μείωση	 της	 περιόδου	 άσκησης	 του	 δικαιώματος	
ανανέωσης της σύμβασης στα τελευταία πέντε έτη 

Bιομηχανία
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ισχύος της, από επτά που ισχύουν σήμερα

•	 Τον	 τερματισμό	 της	σύμβασης	εάν	σε	 τρία	 χρόνια	δεν	
ανεγερθεί εργοστασιακό κτίριο

Πέραν των πιο πάνω το ΚΕΒΕ τόνισε την ανάγκη όπως 
παραμείνει η δυνατότητα των μισθωτών να υποθηκεύουν 
τις συμβάσεις τους στα τραπεζικά ιδρύματα.  Επίσης στις 
περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δανεισμού που γίνονται 
μεταξύ τραπεζών και κατόχων μίσθωσης βιομηχανικών 
τεμαχίων όπως επιτραπεί η ανταλλαγή του χρέους με τη 
σύμβαση μίσθωσης.

Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων 
σε βιομηχανικά τεμάχια στις Βιομηχανικές 
Περιοχές

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μισθωτών των 
βιομηχανικών τεμαχίων και ενεργοποιώντας τη Μόνιμη 
Επιτροπή Βιομηχανίας και τους τοπικούς Συνδέσμους των 
βιομηχανικών περιοχών, το ΚΕΒΕ ζήτησε από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού την 
αναθεώρηση του κανονισμού που διέπει τις Βιομηχανικές 
Περιοχές  με στόχο να επιτρέπεται η ανανέωση των 
μισθώσεων για επιπρόσθετες περιόδους των τριάντα 
τριών ετών, δεδομένου ότι ο μισθωτής συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς, τη νομοθεσία και είναι συνεπής με τις 
απορρέουσες υποχρεώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως δοθεί η δυνατότητα 
στους μισθωτές να ανανεώνουν τις μισθώσεις τους 
διαρκούντων των τελευταίων δεκαεπτά (17) ετών πριν 
από τη λήξη της αντί επτά (7) ετών που ισχύει σήμερα.  
Ταυτόχρονα ζητήθηκε όπως υπάρξει και ανάλογη ρύθμιση 

που να επιτρέπει την επέκταση των μισθώσεων πέραν των 
99 ετών ή τουλάχιστον για ακόμα τρείς (3) περιόδους των 
τριάντα τριών ετών ώστε να μην παρουσιάζονται περιορισμοί 
στις περιόδους ανανέωσης των μισθώσεων και κατ’ επέκταση 
στη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων.

Κόστος ενοικίων σε κρατικά τεμάχια στις 
Βιομηχανικές Ζώνες

Εξίσου σημαντικό θεσμό για στήριξη της βιομηχανίας 
αποτελούν οι Βιομηχανικές Ζώνες στις οποίες πέραν 
των ιδιωτικών τεμαχίων υπάρχουν και τεμάχια κρατικής 
ιδιοκτησίας.  Στα τεμάχια αυτά, μετά την αναθεώρηση των 
αξιών της γής επήλθε σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλη 
αύξηση στα ενοίκια με αποτέλεσμα την αδυναμία των 
μισθωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Με σκοπό την επίλυση του προβλήματος αυτού το ΚΕΒΕ 
είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, το Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου και τους αρμόδιους λειτουργούς 
του κτηματολογίου που χειρίζονται τις υποθέσεις.  Για 
οριστική επίλυση του προβλήματος το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε 
όπως γίνουν τα πιο κάτω:

1. Να αποσυρθούν  ή τουλάχιστον να παγοποιηθούν οι 
αγωγές που έχουν εγερθεί εναντίον των κατόχων των 
τεμαχίων οι οποίοι μετά την επιβολή των αυξημένων 
ενοικίων δεν έχουν διευθετήσει τις οφειλές τους όπως 
αυτές παρουσιάζονται, ώστε να δοθεί χρόνος να 
εφαρμοστούν τα πιο κάτω μέτρα:

 (α) Για όλες τις περιπτώσεις αναθεώρησης αξίας της 
γης	 για	 την	 περίοδο	 2008-2010	 να	 γίνει	 επανεκτίμηση		
της αξίας της γης ως βιομηχανικό τεμάχιο και όχι για άλλη 
χρήση.  Η πρακτική αυτή θα πρέπει να ακολουθείται σε 
όλες τις συμβάσεις μίσθωσης βιομηχανικών τεμαχίων.

 (β) Για τις προβληματικές περιπτώσεις 2009 και μετά, 
όπου υπήρξαν οι μεγάλες στρεβλώσεις σε ενοίκια, η 
διαφορά μεταξύ παλαιών και αναθεωρημένων ενοικίων 
(αγοραίο	 ενοίκιο)	 να	 καλυφθεί	 με	 De	 minimis	 ή	 να	
διαγραφεί βάση του περί λογιστικής και δημοσιονομικής 
διαχείρισης και χρηματοοικονομικού ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (38(I)2014). 

 (γ) Για την περίοδο μετά το 2010 και αφού έχουν 
επανέλθει τα ενοίκια σε λογικά επίπεδα (με την επιβολή 
ποσοστού 1 – 1.5% επί της αγοραίας αξίας της γης και 
όχι 3%), και αφού δρομολογηθεί η κάλυψη των αυξήσεων 
που	 επήλθαν	 μέσω	 De-minimis	 ή	 διαγραφή	 (όπως	
εισήγηση (β) πιο πάνω), εάν υπάρχουν εκκρεμότητες 
τότε να υπάρξει ευχέρεια σταδιακού διακανονισμού.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 
για τα θέματα των βιομηχανιών
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2. Αφού τα ενοίκια επανέλθουν σε λογικά επίπεδα, οι 
αυξήσεις/αναθεωρήσεις να παγοποιηθούν για μια 
πενταετία, όπως έχει γίνει και στην περίπτωση των 
ενοικίων των βιομηχανικών περιοχών.  

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας

Σκοπός της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας είναι ο 
καθορισμός της βιομηχανικής πολιτικής που ακολουθεί το 
Επιμελητήριο και η μελέτη όλων των θεμάτων που άπτονται 
του τομέα της βιομηχανίας.  Την προεδρία της Επιτροπής 
κατέχει ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ.  Στα 
πλαίσια εργασιών της Επιτροπής υπήρξαν επανειλημμένες 
συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την Επιτροπή Βιομηχανίας της 
Βουλής, τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
άλλους κρατικούς αξιωματούχους, με στόχο την παρουσίαση 
και επεξήγηση των θέσεων και απόψεων των βιομηχανιών.

Μελέτη βιομηχανίας – Νέα βιομηχανική πολιτική

Κατά την υπο επισκόπηση περίοδο τα μέλη της Μόνιμης 
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ συνέταξαν μια λεπτομερή 
μελέτη μέσα από την οποία προτείνεται ένα πλαίσιο 
βιομηχανικής πολιτικής το οποίο καταρτίστηκε από τις ίδιες 
τις βιομηχανίες οι οποίες γνωρίζουν τις ανάγκες και τα μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει ο κλάδος να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του και να αναπτυχθεί.

Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η υποβοήθηση του κράτους 
στη χάραξη μιας Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής, στοχεύοντας 
στην επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας προωθώντας 
και ενισχύοντας τις επενδύσεις και τη βιομηχανική παραγωγή.  
Η μελέτη αγγίζει όλες τις πτυχές που άμεσα ή έμμεσα 
επηρεάζουν τη βιομηχανία και προτείνονται ουσιαστικά μέτρα 
ανά κεφάλαιο τα οποία όταν υλοποιηθούν θα στηρίξουν 
σημαντικά τη βιομηχανία.

Οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της Κύπρου – οι νέοι κανόνες της ανταγω-
νιστικής αγοράς ηλεκτρισμού

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του 
Τομέα της Ενέργειας στην οικονομία του τόπου, οργάνωσε 
για τα μέλη του, με επιτυχία, ενημερωτική συνάντηση 
αναφορικά με το πιο πάνω σημαντικό θέμα.

Στη συνάντηση έγινε περιεκτική ενημέρωση του 
εμποροβιομηχανικού κόσμου, τόσο ως καταναλωτών, όσο 
και ως παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε ότι αφορά το νέο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς 
ηλεκτρισμού.

Η θεματολογία περιελάμβανε ενημέρωση από:

1. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ως προς 
την ανάγκη για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου στην 
παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 

2. Το Γραφείο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου (ΔΣΜΚ) για τους νέους κανόνες της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, και

3. Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε, λύθηκαν απορίες 
και δόθηκαν διευκρινίσεις.

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας με συμμετοχή πέραν των 200 
συνέδρων και την εμπλοκή όλων των αρμοδίων φορέων.  Το 
Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η πραγματοποίηση 
του στόχευε στη διεύρυνση της συνεργασίας και την 
ανταλλαγή των διαθέσιμων τεχνολογικών και επιστημονικών 
πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, τεχνοκρατών και 
επιστημόνων.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν επιστήμονες διεθνούς κύρους 
στον τομέα των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας από 
την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  Πέραν 
των διακεκριμένων ομιλητών, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 
55 επιστημονικές εργασίες από 15 χώρες που κάλυψαν 
ένα ευρύ φάσμα των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε κτίρια και βιομηχανικές μονάδες, τις δυνατότητες 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, τα ενεργειακά μοντέλα 
και πολιτικές, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν το 
φυσικό αέριο και την Κύπρο.  Το γεγονός ότι το Συνέδριο 
διοργανώθηκε για πέμπτη φορά με αυξημένη συμμετοχή 
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι έχει καθιερωθεί πλέον 
ως το κατ’ εξοχήν επιστημονικό συνέδριο στον χώρο των 
ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Κύπρο.

Διάλεξη για ενημέρωση και επιμόρφωση των 
επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα βασικά δικαιώματα 
των πελατών τους

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης την οποία 
παρέχει προς τα μέλη του, οργάνωσε σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, την υπό αναφορά ενημερωτική διάλεξη.
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Κατά τη διάρκεια της διάλεξης αναπτύχθηκαν και 
επεξηγήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

-	 Εγγυήσεις	και	ελαττωματικά	προϊόντα

-	 Αναγραφή	τιμών	και	πληρωμές

-	 Αθέμιτες	εμπορικές	πρακτικές	και	διαφημίσεις

-	 Αναγραφή	τιμών	σε	περιόδους	εκπτώσεων

-	 Επίλυση	 προβλημάτων	 /	 Εξώδικη	 Επίλυση	 Διαφορών	
(ADR)

-	 Πως	μπορούν	οι	επιχειρήσεις	να	ενημερώνονται	για	τις	
υποχρεώσεις τους

Μετά το πέρας της κάθε θεματικής ενότητας, ακολουθούσε 
συζήτηση μέσω της οποίας απαντήθηκαν ερωτήματα και 
δόθηκαν διευκρινίσεις.

Πρότυπα - προδιαγραφές

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων προσπαθειών 
και ενεργειών του για ετοιμασία και υιοθέτηση όσο το 
δυνατό περισσότερων Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο 
την παραπέρα αναβάθμιση της ποιότητας των εγχώρια 
παραγόμενων αγαθών και προσφερόμενων υπηρεσιών, 
το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε στενά και εποικοδομητικά κατά 
την επισκοπούμενη  περίοδο με τον Κυπριακό 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 Οργανισμών Τυποποίησης για την ετοιμασία 
Ευρωπαϊκών Προτύπων για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.

Υποχρεωτική εφαρμογή της τροποποίησης 
της διεθνούς συνθήκης SOLAS (international 
convention for the safety of life at sea) 
αναφορικά με τη πιστοποίηση του βάρους των 
γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων προς εξαγωγή

Το ΚΕΒΕ φρόντισε έγκαιρα και ενημέρωσε τα μέλη του 
εξαγωγείς σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους μέσα στα 
πλαίσια	της	υιοθέτησης	της	Διεθνούς	Συνθήκης	SOLAS:

1. Με βάση την τροποποίηση της υπό αναφορά Συνθήκης 
την οποία υποχρεούμαστε να εφαρμόσουμε από 
την 01/07/2016, για όλα τα γεμάτα με εμπορεύματα 
εμπορευματοκιβώτια τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, 
θα πρέπει έγκαιρα να πιστοποιείται το βάρος τους. 

2. Η μη παρουσίαση του πιστοποιητικού βάρους θα έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μη φόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων.  

Η εφαρμογή του Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 

1/7/2016 και δεν επιδέχεται καμία διαφοροποίηση.

3. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση του 

βάρους των υπό εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων, 

είναι του εξαγωγέα.  Συγκεκριμένα, οι εξαγωγείς θα 

πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον ναυτιλιακό τους 

πράκτορα για το πιστοποιημένο επίσημο βάρος των 

εμπορευματοκιβωτίων.  Το υπό αναφορά βάρος θα 

δηλώνεται	στο	shipping	application	από	τον	εξαγωγέα.		

Το βάρος αυτό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

έκδοση της φορτωτικής.  Το επίσημο πιστοποιητικό 

του βάρους των εμπορευματοκιβωτίων δεόντως 

υπογεγραμμένο,	 θα	 πρέπει	 να	 συνοδεύει	 το	 shipping	

application.

4. ΄Οσοι εμπορευόμενοι ή/και βιομήχανοι διαθέτουν 

ζυγιστικά μηχανήματα θα πρέπει να φροντίσουν για τη 

σχετική πιστοποίηση τους από το Γραφείο του Εφόρου 

Μέτρων και Σταθμών, που είναι η αρμόδια Αρχή 

προκειμένου να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για ζύγιση 

των εμπορευματοκιβωτίων τους.

5. Η έκδοση πιστοποιητικού βάρους από μη πιστοποιημένα 

ζυγιστικά μηχανήματα δε θα γίνεται αποδεκτή.

6. Σε Παγκύπρια βάση υπάρχουν σήμερα πέραν των 130 

πιστοποιημένων ζυγιστικών μηχανημάτων δημόσιας 

χρήσης.  Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διευκολύνουν/

εξυπηρετούν τα μηχανήματα αυτά, εναλλακτικά είναι 

εφικτή η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιόκτητου 

πιστοποιημένου ζυγιστικού μηχανήματος.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EwasteR

Το Τμήμα Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 

έργο	 EwasteR.	 	 Το	 έργο	 χρηματοδοτείται	 στο	 πλαίσιο	 του	

Ευρωπαϊκού	 προγράμματος	 Erasmus+Sector	 Skills	 Alli-

ances	(Τομέας	Συμμαχίας	Δεξιοτήτων)		και	είναι	ένα	από	τα	

6 έργα που επιλέχθηκαν για να λάβουν χρηματοδότηση σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Το έργο επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα νέο, 

υψηλής ποιότητας πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη.  Στο 

έργο πέραν των κυπριακών φορέων συμμετέχουν και φορείς 

από την Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Οι 

κυπριακοί φορείς υλοποίησης του έργου είναι το ΚΕΒΕ, το 

Κέντρο	Παραγωγικότητας	Κύπρου	και	το	Intercollege.
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  κατά το 2015 σημείωσε 
μικρή αύξηση της τάξης του 0.20%.  Με βάση τα επίσημα 
προκαταρτικά στοιχεία και σε τρέχουσες τιμές αγοράς, το 
2015 ανήλθε στα € 17.421εκ. έναντι € 17.394 εκ. το 2014. 
Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν ανήλθε στο 87.1% σε σύγκριση με συνεισφορά 
2.5% του πρωτογενούς και 10.4% του δευτερογενούς 
τομέα.

Ο ρόλος του ΚΕΒΕ στον τομέα των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός λόγω του ότι στη δύναμη του είναι ενταγμένοι 
58 επαγγελματικοί σύνδεσμοι του τομέα, καλύπτοντας με 
τις δραστηριότητες τους όλο το φάσμα του τριτογενούς 
τομέα, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρη 
εκπροσώπηση στα μέλη τους.

Τουρισμός

Το 2015 κρίθηκε σαν μια πετυχεμένη χρονιά για τον 
κυπριακό τουρισμό, αφού η τουριστική κίνηση της Κύπρου 
έφθασε τις 2.659.400 αφίξεις περιηγητών παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 8.9% έναντι του 2014. Τα έσοδα 
από τον τουρισμό (περιλαμβανομένων και των μονοήμερων 
επισκεπτών), ανήλθαν στα 2.112 δις ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση 4.4% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη 
χρονιά.

Παρά τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, ο 
τομέας του τουρισμού αποδεδειγμένα αποτελεί μια σταθερή 
και διαχρονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της οικονομίας 
του τόπου.  Αποτελεί την κυριότερη πηγή εισροής ξένου 
συναλλάγματος, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και 
στηρίζει όλους τους άλλους τομείς και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Κατά τα προηγούμενα χρόνια η Ρωσική αγορά παρουσίαζε 
μια σταθερή αυξητική τάση, ωστόσο αυτό δε συνεχίστηκε 
κατά το 2015, αφού οι αφίξεις Ρώσων τουριστών ανήλθαν 
γύρω στις 524.848 και παρουσίασαν μια μείωση της τάξης 
του 17.6% σε σχέση με το 2014. 

Τουναντίον οι αφίξεις από την Αγγλική αγορά αυξήθηκαν 
από 871.517 το 2014 σε 1.041.203 το 2015, δηλαδή 
υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 19.5%.

Όπως διαφαίνεται η τουριστική κίνηση κατά το 2016 θα 
παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση στα νούμερα των 
επισκεπτών, αλλά και του εισοδήματος και ενδεχομένως 
θα αποτελέσει μια από τις πιο πετυχεμένες χρονιές του 
κυπριακού τουρισμού.  

Έχοντας στη δύναμή του τους περισσότερους 
επαγγελματικούς συνδέσμους του τουρισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιώδη ρόλο του τουρισμού 
γα την οικονομία της Κύπρου, το ΚΕΒΕ αναλαμβάνει 
και διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο για προώθηση μιας 
συλλογικής προσπάθειας όλων των εταίρων του τουρισμού, 
στοχεύοντας σε άμεσες λύσεις για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα. 

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

Υπηρεσίες
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•	 Κυπριακός	 Σύνδεσμος	 Διοργανωτών	 Συνεδρίων	 και	
Τουρισμού	Κινήτρων	–	CIMA

•	 Κυπριακός	Σύνδεσμος	Πάρκων	Αναψυχής

Με τις συμμετοχές σε διάφορες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, αλλά και με τις δραστηριότητες των 
επαγγελματικών συνδέσμων του τουρισμού που ανήκουν 
στη δύναμή του, το ΚΕΒΕ επανακαθορίζει το ρόλο και τη 
συμβολή του στον τομέα του τουρισμού και καθίσταται ένας 
εκ των κυριότερων εταίρων της τουριστικής βιομηχανίας.

Μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Τουρισμού, 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), συμβάλλει ενεργά στην προώθηση και ανάπτυξη 
του κυπριακού τουρισμού. Τα κυριότερα θέματα που 
απασχολούν την επιτροπή είναι μεταξύ άλλων:

•	 Άμβλυνση	 της	 εποχικότητας	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 του	
τουρισμού κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών

•	 Προσβασιμότητα	 και	 επέκταση	 της	 αεροπορικής	
σύνδεσης της Κύπρου με τις τουριστικές αγορές

•	 Ο	 ρόλος	 και	 η	 αναδιοργάνωση	 του	 ΚΟΤ	 για	
αποτελεσματικότερη απόδοση στο έργο του 
λειτουργώντας σε πιο επιχειρηματικές βάσεις

•	 Απλοποίηση	διαδικασίας	για	θεώρηση	διαβατηρίων

•	 Ανεξαρτητοποίηση	 του	 τομέα	 του	 Τουρισμού	 και	
δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού καθώς η 

υφιστάμενη δομή του ΥΠΕΕΒΤ δεν επιτρέπει στον 
εκάστοτε Υπουργό να αφιερώσει τον απαιτούμενο 
χρόνο για τον Τουρισμό

Εποχικότητα

Το πρόβλημα της εποχικότητας χαρακτηρίζεται ως ένα από 
τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός.

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Ειδικών 
Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού προωθεί 
ενεργά την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού 
με συμμετοχή σε διάφορες εξειδικευμένες εκθέσεις, 
διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό, 
αλλά και τη φιλοξενία εξειδικευμένων τουριστικών 
πρακτόρων στην Κύπρο. 

Αναντίλεκτα ο τουρισμός ήταν ένας από τους τομείς που 
άντεξε στην κρίση και αποτέλεσε, ίσως, το σημαντικότερο 
πυλώνα αναχαίτισης της ύφεσης. Η Κύπρος αν και διαθέτει 
υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν, υστερεί μέχρι στιγμής 
στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μακροχρόνιου 
τουριστικού σχεδιασμού ο οποίος θα δίδει έμφαση στις 
ειδικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός, 
ο συνεδριακός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο θρησκευτικός 
κοκ, μορφές τουρισμού που μπορούν να συμβάλουν 
στην άμβλυνση του πιο πάνω προβλήματος διευρύνοντας 
ταυτόχρονα και το τουριστικό μείγμα της χώρας.

Η διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει για εκπόνηση του νέου 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό αναμένεται 
να θέσει ορθολογιστικές βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί 
ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και θα βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας. 

Ανταγωνιστικότητα κυπριακού τουριστικού 
προϊόντος 

Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος επιβάλλει 
σοβαρή μελέτη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 
ουσιαστική ανάπτυξη με τον καθορισμό ποιοτικών κριτηρίων 
που θα καταστήσουν την Κύπρο σαν έναν ελκυστικό 
προορισμό που μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
και προσδοκίες του σύγχρονου και απαιτητικού τουρίστα.

Η λήψη αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων και η ποιοτική 
αναβάθμιση των τουριστικών μας υπηρεσιών θα 
συμβάλουν ώστε ο τουρισμός της Κύπρου να αποδώσει τα 
πολλαπλάσια.

Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί ο Σύνδεσμος 
Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, ο οποίος ανήκει στη 
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δύναμη του ΚΕΒΕ με τις προσπάθειες που καταβάλλει 
για δημιουργία τεχνητών υφάλων, ποντίζοντας το σκάφος 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ στην περιοχή Αγίας Νάπας, εμπλουτίζοντας 
με τον τρόπο αυτό το καταδυτικό προϊόν της Κύπρου. Οι 
ποντίσεις σκαφών ξεκίνησαν εδώ και 3 χρόνια σε όλες τις 
περιοχές του τόπου. 

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την εξαγγελία από την 
κυβέρνηση, πολεοδομικών κινήτρων για την προώθηση 
εμπλουτιστικών έργων, την ελευθεροποίηση των πτήσεων, 
την προώθηση ίδρυσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων 
όπως είναι το καζίνο.  

Τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, 
αφού δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον για ανάληψη 
επενδυτικού ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα και 
ειδικότερα από τους ξένους επενδυτές, αφήνοντας 
πίσω ανασταλτικούς παράγοντες όπως τις πολύπλοκες, 
χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες του παρελθόντος. 

Απλοποίηση διαδικασιών θεώρησης 
διαβατηρίων

Πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ παραμένει το θέμα της απλοποίησης 
των διαδικασιών για θεώρηση διαβατηρίων.

Αυτό θα συνδράμει στην περαιτέρω αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, επενδυτών και 
γενικότερα υπηκόων τρίτων χωρών ψηλής εισοδηματικής 
τάξης, εφαρμόζοντας την πρακτική που εφαρμόσθηκε για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων για τους πολίτες της Ρωσίας 
και Ουκρανίας.  Μετά από τις επαφές του ΚΕΒΕ με το 
Υπουργείο Εξωτερικών ανάλογες ρυθμίσεις έγιναν και για 
την αγορά της Κίνας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό 
χωρών που ισχύει το πιο πάνω καθεστώς με την χρήση 
εξωτερικών παρόχων σε 8.

Συμμετοχή στο Enterprise Europe Network 
(Sector Group Tourism and Cultural Heritage) 

Η διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου 
τουριστικού προορισμού, αποτελεί κύριο στόχο της 
Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.	Το	Δίκτυο	Enterprise	Europe	Net-
work	 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 Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(Sector	Group	 Tourism	&	Cultural	Heritage)	 να	 προωθήσει	
την καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού και να βελτιώσει 
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου. Για το 

σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ, από το 2011, συμμετέχει κάθε 
χρόνο	 σε	 2	 Επίσημες	 Συναντήσεις,	 Brokerage	 Events	 και	
σε συγκεκριμένες εκθέσεις/ φόρουμ που ειδικεύονται στον 
Τουρισμό. 

Υπηρεσίες υγείας

Οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στους τομείς 
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εξειδικευμένων ιατρικών 
κέντρων και κλινικών εργαστηρίων δεικνύουν το ενδιαφέρον 
που υπάρχει στο τομέα της υγείας. Το ΚΕΒΕ σε στενή 
συνεργασία με το Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας 
Κύπρου, που ανήκει στη δύναμή του, καθώς και με άλλες 
Οργανώσεις που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας, 
συμβάλλει στην  προώθηση της Κύπρου σαν Κέντρο 
Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών με τη συμμετοχή του σε 
διάφορες εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά και 
με τη φιλοξενία εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και 
δημοσιογραφικών ομάδων του εξωτερικού στην Κύπρο. 

Αναπτύσσοντας την Κύπρο ως έναν ελκυστικό προορισμό για 
τους τουρίστες υγείας θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα της 
Κύπρου και θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος 
της εποχικότητας, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Επιπρόσθετα και για πρώτη φορά η Κύπρος με πρωτοστάτη 
το	Σύνδεσμο	Κέντρων	Ευεξίας	Κύπρου	 (Cyprus	SPA	Asso-
ciation),	ο	οποίος	ανήκει	στη	δύναμη	του	ΚΕΒΕ,	και	με	την	
ενεργό στήριξη του Επιμελητηρίου, συμμετείχε ενεργά στο 
Global	Wellness	Day	που	πραγματοποιήθηκε	στις	11	Ιουνίου	
2016 και στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 500 ατόμων. 

Με	 συμμετοχή	 73	 χωρών	 το	 «Global	 Wellness	 Day»,	 έχει	
καθιερωθεί σαν μια διεθνής μέρα χωρίς κανένα κερδοσκοπικό 

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην αποστολή για προώθηση της Κύπρου 
ως εκπαιδευτικό κέντρο στην Αθήνα
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σκοπό.  Ο στόχος είναι να καταστεί ένα κοινωνικό έργο που 
δημιουργήθηκε από εθελοντές και είναι αφιερωμένη στο Ευ 
Ζην.  Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης επετείου,  είναι να 
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αξία της καλής ζωής. 

Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 GWD,	 Spa,	 γυμναστήρια,	 κέντρα	
ευεξίας και σχολεία παρουσίασαν προγράμματα με επίκεντρο 
την ευεξία, από το πρωί μέχρι τις 16:00 και ακολούθως όλοι οι 
συμμετέχοντες σε συνεργασία και υπό τη καθοδήγηση και τον 
συντονισμό	 της	 Lesmills	 Cyprus	 παρουσίασαν	 διαφορετικά	
προγράμματα άσκησης σε μια κεντρική εξέδρα που στήθηκε 
κατά μήκος του Μόλου Λεμεσού.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Προώθηση της Κύπρου σαν εκπαιδευτικό κέντρο

Η προσπάθεια του ΚΕΒΕ για προώθηση της Κύπρου σαν 
εκπαιδευτικό κέντρο συνέχισε σε στενή συνεργασία με όλα τα 
Πανεπιστήμια της Κύπρου και με τη στήριξη του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και 
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Μάρτιο του 2016 διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
ειδικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 
οποίες συμμετείχαν όλα τα κυπριακά Πανεπιστήμια, και στις 
οποίες παρουσιάστηκαν τα προγράμματα τους σε μεγάλο 
αριθμό ενδιαφερομένων  φοιτητών, γονέων, εκπαιδευτικών 
συμβούλων καθώς και στο ευρύ κοινό.

Διεθνής εκπαιδευτική έκθεση
«Εκπαίδευση και Καριέρα 2016»

Η Διεθνής εκπαιδευτική έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 
2016»  που συνδιοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ 

και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, πραγματοποιήθηκε 
το Φεβρουάριο του 2016 με τη στήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού.

Η διοργάνωση για 2η φορά της έκθεσης σημείωσε τεράστια 
επιτυχία ξεπερνώντας τις προσδοκίες των διοργανωτών 
τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των εκθετών όσο και των 
επισκεπτών. 

Στην έκθεση συμμετείχαν όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, 
καθώς και του εξωτερικού όπως επίσης σχολές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, πρεσβείες και εταιρίες που προσφέρουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή του Βρετανικού Συμβουλίου 
στην έκθεση με 40 Πανεπιστήμια της Βρετανίας.

Κτηματαγορά

Μεταρρύθμιση φορολογικού πλαισίου ακίνητης 
ιδιοκτησίας - αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις 

Τα θέματα της μεταρρύθμισης του φορολογικού πλαισίου 
που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία και της προώθησης των 
αναπτυξιακών έργων και των επενδύσεων αποτελούν για 
το ΚΕΒΕ ύψιστη προτεραιότητα. Η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων ευρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών 
του ΚΕΒΕ το οποίο δραστηριοποιείται έντονα προς αυτή την 
κατεύθυνση σε πλήρη συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεγάλων 
Αναπτύξεων που ανήκει στη δύναμη του καθώς επίσης με 
τον Υφυπουργό αρμόδιο για τη Μεταρρύθμιση, το Υπουργείο 
Ενέργειας,	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού	και	το	CIPA.			

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το ΚΕΒΕ διοργανώνει 
και φιλοξενεί επιχειρηματικές αποστολές και φόρουμ στο 
εξωτερικό, δίδοντας την ευκαιρία στα μέλη του και γενικότερα 
στους επιχειρηματίες να πραγματοποιούν επαφές με σκοπό 
τη δημιουργία ανάλογων συνεργασιών.

Θεωρείται ωστόσο αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των 
νομοθεσιών για τη Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, της 
νομοθεσίας περί Δήμων, Κοινοτήτων και συμπλεγμάτων όπως 
και της μεταρρύθμισης του κράτους και της επιτάχυνσης των 
διαδικασιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση και υλοποίηση 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων μέσω του νομοθετικού πλαισίου 
που ετοίμασε η ομάδα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω 
κ. Πετρίδη. 

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με τους επαγγελματικούς 
συνδέσμους του κλάδου που ανήκουν στη δύναμή του και 
ιδιαίτερα με το Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων και τη Διεθνή 
Ομοσπονδία	Επαγγελματιών	Ακίνητης	 Ιδιοκτησίας,	FIABCI	 	 ,	

Εγκαίνια της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης 2016
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Τμήμα Κύπρου, προβαίνει σε συντονισμένες ενέργειες για 
την προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών.  Πρώτιστος 
στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και την απάλειψη επαχθών όρων που 
καθιστούν την Κύπρο μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς,  επηρεάζοντας αρνητικά το 
ενδιαφέρον των επενδυτών και επενδυτικών ταμείων.

Ο τομέας της Κτηματαγοράς έτυχε ιδιαίτερης προβολής  
μέσα από τις επαφές του ΚΕΒΕ στο εξωτερικό και 
ειδικότερα στις αποστολές και στα φόρουμ, καθώς και από 
τις δραστηριότητες του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων 
στο Λονδίνο, Κίνα, Ιορδανία και Ρωσία προωθώντας τα 
μεγάλα αναπτυξιακά έργα των μελών του Συνδέσμου.  
Σημαντική ήταν και η προβολή από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών	Ακίνητης	Ιδιοκτησίας	FIABCI	(Τμήμα	Κύπρου)	
σε Βρυξέλες, Παναμά, Κάννες, Ινδία όπως και η εκλογή του 
Προέδρου	της	στο	Δ.Σ.	της	FIABCI	Europe.

Πρόσθετα στον τομέα της προβολής ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στα καθημερινά άρθρα, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις 
και ενέργειες του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, 
στο	 ειδικό	 έντυπο	 (Profiler)	 που	 εκδόθηκε	 με	 αναλυτική	
παρουσίαση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων καθώς 
και	 στην	 ιστοσελίδα	 www.cyprusinvestments.com.cy	 του	
Συνδέσμου	 και	 στην	 ιστοσελίδα	 του	FIABCI	www.fiabci.org	
όπως και στην ημερίδα που διεξήχθη το Μάιο 2016 στο ΕΒΕ 
Λεμεσού	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 RICS	 και	 το	 Πανεπιστήμιο	
Νεάπολης Πάφου με θέματα:

1. Κίνητρα Συντελεστή Δόμησης στην Πολεοδομική 
Νομοθεσία

2. Ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
Νόμος: Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου από τον 
Ενυπόθηκο Δανειστή

Στα	ίδια	πλαίσια	πραγματοποιήθηκαν	συναντήσεις	με	το	CIPA	
για τον καθορισμό κοινών ενεργειών και τρόπων προβολής 
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, καθώς επίσης με τον 
Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, το Τμήμα Πολεοδομίας και 
επίσης και με αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και 
άλλων οργανισμών.

Ακίνητη ιδιοκτησία

Η άνοδος που παρουσιάστηκε στις πωλήσεις ακινήτων κατά 
το 2014 απέδειξε ότι ο τομέας της ακίνητης ιδιοκτησίας έχει 
τις δυνάμεις να ανασυγκροτηθεί και να δημιουργήσει συνθήκες 
ανάκαμψης.

Η συνέχιση της σταδιακής σταθεροποίησης της οικονομικής 
κατάστασης της Κύπρου και οι θετικές αξιολογήσεις των 
Διεθνών Οικονομικών Οίκων δημιουργούν νέα δεδομένα στο 
ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από νέους επενδυτές. 

Το ΚΕΒΕ εργάζεται μεθοδικά και με επαγγελματισμό 
στοχεύοντας στην αναδιάρθρωση της οικονομίας του τόπου 
και την έξοδο από την ύφεση  σε συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς του τομέα και ιδιαίτερα με τους συνδέσμους 
που ανήκουν στη δύναμη του, όπως είναι ο Σύνδεσμος 
Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων,  ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών 
Επιχειρηματιών	Κύπρου,	ο	FIABCI	και	ο	Σύνδεσμος	Εκτιμητών	
Γης.

Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας

Αναφορικά με το Νομοσχέδιο που αφορά τη φορολογία της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, το ΚΕΒΕ μελέτησε σε βάθος το όλο θέμα 
και υπέβαλε εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και προτάσεις.

Η τελική θέση που επικράτησε για καταβολή μόνο του 
25% της περσινής φορολογίας για το 2016 και την πλήρη 
κατάργηση της από το 2017 ικανοποιεί το ΚΕΒΕ.

Σε σχέση όμως με την τροποποίηση του Περί ΦΠΑ Νόμου, 
το ΚΕΒΕ εκφράζει τη διαφωνία του στην επιβολή ΦΠΑ ύψους 
19% τόσο επί της παράδοσης, μεταβίβασης της πλήρους 
κυριότητας της κατοχής, της μεταβίβασης οποιασδήποτε 
εξ’ αδιαιρέτου ιδιόκτητης μερίδας, της πώλησης μεριδίων 
ή μετοχών, η κατοχή των οποίων εξασφαλίζει νομικά ή 
πραγματικά την περιέλευση κατά κυριότητα ή κατ’ επικαρπία 
ακινήτων, για διάφορους σημαντικούς λόγους.

Επισημαίνει δε ότι η αύξηση του ΦΠΑ θα οδηγήσει σε μείωση 
του όγκου αγορών καθώς και σε άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
στη κτηματαγορά της Κύπρου.

Υπηρεσίες ασφαλείας 

Εκ των επαγγελματικών συνδέσμων του ΚΕΒΕ από το 2003 
είναι και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Υπηρεσιών Ασφαλείας, με 
εταιρείες στον τομέα των φρουρών ασφαλείας, αλλά και των 
εγκαταστατών / συντηρητών  συστημάτων ασφαλείας.  Ο 
Σύνδεσμος μαζί με την υποστήριξη του ΚΕΒΕ κατάφερε τη 
θέσπιση νομοθεσίας που διέπει τους φρουρούς και εταιρείες 
ασφαλείας και ανέδειξε τον κλάδο ως ένα από τους αρκετά 
ανερχόμενους τομείς για εργοδότηση προσωπικού.  Το 2003 
το προσωπικό που ασχολείτο με τον τομέα ασφάλειας και 
φύλαξης	δεν	ξεπερνούσε	τα	500-700	άτομα,	ενώ	τα	έτη	2016	
ξεπερνά τις 6000.
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Τελετή απονομής Βραβείων Εξαγωγών στο Προεδρικό Μέγαρο
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Επιβράδυνση στο διεθνές εμπόριο

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά το 2015 η αξία του 
παγκόσμιου εμπορίου σε τιμές δολαρίου μειώθηκαν κατά 
13% στα $16,5τρις από $19τρις το 2014, ενώ κατά το 
2016 αναμένεται ότι το διεθνές εμπόριο θα παρουσιάσει για 
πέμπτη κατά συνέχεια χρονιά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Ένα μεγάλο ποσοστό της πτώσης οφειλόταν στην 
επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, η οποία κατά το 
2014 ξεπέρασε την Αμερική ως η μεγαλύτερη εμπορική 
χώρα, και άλλων αναδυόμενων οικονομιών, αλλά και  στην 
πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων και πρώτων υλών 
(commodities).

Αύξηση εμπορικού πλεονάσματος της ΕΕ – 28

Οι	 διεθνείς	 εμπορευματικές	 συναλλαγές	 της	 ΕΕ-28	 με	
τον υπόλοιπο κόσμο (το σύνολο εξαγωγών και εισαγωγών 
σε / από χώρες εκτός ΕΕ) για το 2015 εκτιμήθηκαν σε 
3,517δις ευρώ.  Η αύξηση των εξαγωγών (88 δις ευρώ) 
ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι για τις εισαγωγές (35δις ευρώ).  Ως 
αποτέλεσμα,	το	εμπορικό	πλεόνασμα	της	ΕΕ-28	αυξήθηκε	
από 11δις ευρώ το 2014 σε 64δις ευρώ το 2015.

Οι	εξαγωγές	της	ΕΕ-28	αυξήθηκαν	κατά		58,7%	φτάνοντας	
τα 1,791δις ευρώ το 2015 σημειώνοντας νέο επίπεδο ρεκόρ 
μετά το 2013.  Οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 2,0% 
το 2015 και ανήλθαν στα 1,726δις ευρώ.

Το πλεόνασμα των 64,2δις ευρώ όσον αφορά τις 
εμπορευματικές	συναλλαγές	της	ΕΕ-28	το	2015	οφειλόταν	
στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο σε σχέση με τα μηχανήματα 
και τον εξοπλισμό μεταφορών, που ανήλθε στα 218,0δις 
ευρώ καθώς και σε σχέση με τα χημικά και τα συναφή 
προϊόντα (129,9δις ευρώ).

Εγχώριο εμπόριο (εισαγωγές / εξαγωγές)

Η απουσία ικανοποιητικής ρευστότητας και η δυσκολία 
δανεισμού παρέμεινε  και κατά το 2015 ένα από τα 
σημαντικότερα θέματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.   
Παρά ταύτα οι εγχώριες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,4%  
(€832,4) το 2015, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου 
(εγχώριες	 +	 επανεξαγωγές)	 παρουσίασαν	 αύξηση	 της	
τάξης του 20,3% (€1736,3εκ).   Σε αντίθεση, οι εισαγωγές 
παρουσίασαν ελαφρά μείωση της τάξης του 0,6% από την 
προηγούμενη χρονιά (€5.111,7εκ), γεγονός που αποδίδεται 
στους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στα ψηλά ποσοστά 
ανεργίας, στη περιορισμένη ρευστότητα στη χώρα και το ότι 
οι Κύπριοι καταναλωτές παραμένουν ακόμα συγκρατημένοι 
στις καταναλωτικές τους συμπεριφορές.   

Το ΚΕΒΕ έχει σαν πάγιο στόχο τη σταθερή αναπτυξιακή 
πορεία του εμπορίου, τόσο στις εξαγωγές όσο και 
στις εισαγωγές και στα πλαίσια αυτά θα  συνεχίσει να 
διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση 
των αναγκαίων συνθηκών που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
του ελεύθερου και απρόσκοπτου εμπορίου.

Εμπόριο (Εξαγωγές - Εισαγωγές)
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Βραβείο εξαγωγών

Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών που οργανώνεται από το ΚΕΒΕ μαζί με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
συνεχίστηκε συμπληρώνοντας 34 χρόνια.

Μετά από ενδελεχή μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση όλων 
των αιτήσεων η Επιτροπή Επιλογής απένεμε τα ακόλουθα 
βραβεία για το 2014.

A. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα

1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 
άτομα:

 “FIREPRO SYSTEMS LTD”

2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 
ατόμων:

 “REMEDICA LTD”

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με 
προσωπικό πέραν των 50 ατόμων:

 “PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD”

B. Βραβείο Εξαγωγών για τα Γεωργικά Προϊόντα
 «ROHA PREMIUM POTATO LTD»

Γ. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
 «CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD»

Δ. Βραβείο Υπηρεσιών 
 “MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC”

Ε. Τιμητικό Βραβείο εξαγωγών
 «MEDOCHEMIE LTD” (έχει βραβευθεί συνολικά 10 

φορές με το Βραβείο Εξαγωγών)

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό 
Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Νίκου Αναστασιάδη.

Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό 

Λόγω των περικοπών στο σχετικό κονδύλι, στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού ο αριθμός των εκθέσεων 
που λαμβάνει μέρος η Κύπρος με εθνικά περίπτερα στο 
εξωτερικό, παραμένει πολύ περιορισμένος.

Το ΚΕΒΕ σε σχετικό διάβημα του τόνισε την αξία της 
εξωστρέφειας και το ρόλο των εξαγωγών που αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της απόδοσης των 

κυπριακών επιχειρήσεων, και της κυπριακής οικονομίας, 
δεδομένης της μικρής αγοράς της Κύπρου. Γι’αυτό θα 
πρέπει να επανεξεταστεί η συμμετοχή του Υπουργείου σε 
μεγαλύτερο αριθμό εκθέσεων συμπεριλαμβανομένων και 
των εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε στο παρελθόν όπως 
είναι οι εκθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 
στην Αυστραλία.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διερευνηθεί 
η πιθανότητα συμμετοχής σε εκθέσεις στις αναδυόμενες 
οικονομίες, όπως είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα και η 
Ινδία παρά τη σχετική επιβράδυνση που παρατηρείται στις 
χώρες αυτές σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης 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 προεδρεύεται από τον 
Αντιπρόεδρο Εμπορίου του ΚΕΒΕ.

Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης ο Σύνδεσμος 
Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, και ο 
Σύνδεσμος Διανομέων Αλκοολούχων Ποτών Κύπρου που 
ανήκουν στη δύναμη του ΚΕΒΕ.

Στις συνεδριάσεις και ανάλογα με τα θέματα που 
συζητούνται,  καλούνται επίσης εκπρόσωποι από άλλους 
Συνδέσμους και Οργανώσεις, που σχετίζονται με τα υπό 
συζήτηση θέματα προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις 
και εισηγήσεις τους.  

Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθηκαν και προωθήθηκαν 
προς το Δ.Σ. του ΚΕΒΕ για λήψη αποφάσεων ήταν:

•	 Τράπεζες:	 επίσπευση	εξέτασης	αιτημάτων	οφειλετών	
και εισηγήσεις για την προώθηση της ισονομίας μεταξύ 
των εμπορευομένων

•	 Αναγκαστική	 εγγραφή	όλων	όσων	ασχολούνται	 με	 τις	
εισαγωγές	προϊόντων	στην	Green	Dot

•	 Αυστηρή	εφαρμογή	των	κανονισμών	σε	ότι	αφορά	τη	
διατήρηση	-	φύλαξη	των	προϊόντων

•	 Ενέργειες	 προς	 τα	 αρμόδια	 Υπουργεία	 για	 να	
διαπιστωθεί κατά πόσο και μέχρι ποιο σημείο γίνονται οι 
απαραίτητοι έλεγχοι που θα αποτρέπουν οποιεσδήποτε 
αθέμιτες πρακτικές

•	 Πρόταση	 με	 την	 οποία	 να	 γίνονται	 πιο	 επισταμένα	 οι	
απαιτούμενοι έλεγχοι από τις διάφορες αρχές και 
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ιδιαίτερα από το τελωνείο ούτως ώστε να διασφαλίζεται 

ότι  οι εισαγωγείς κατέχουν όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά

•	 Πρόταση	 προς	 τον	 Υφυπουργό	 παρά	 τω	 Προέδρω	

αρμόδιο για τα θέματα μεταρρύθμισης καθώς  και στο 

Υπουργείο Εμπορίου για τη δημιουργία εξειδικευμένης 

υπηρεσίας	 τύπου	 «One	 Stop	 Shop»	 το	 οποίο	 θα	

στελεχωθεί κατάλληλα και θα ασχολείται με το πιο 

πάνω θέμα

•	 Καλύτερη	 επίβλεψη	 του	 συστήματος	 Πληρωμών	

Εισαγωγέων/ Διανομέων και Υπεραγορών

•	 Δημιουργία	ενός	πιο	ορθολογικού	τρόπου	υπολογισμού	

του φόρου κατανάλωσης, που θα εξυπηρετεί κυβέρνηση 

και εισαγωγείς (αύξηση κρατικών εσόδων και εφαρμογή 

της νομιμότητας) και που επίσης δεν θα δημιουργά 

κίνητρα για την προώθηση του λαθρεμπορίου

•	 Σε	αρκετές	Ευρωπαϊκές	χώρες	οι	διανομείς	εμπορικών	

προϊόντων ευρείας κατανάλωσης προστατεύονται από 

τη νομοθεσία περί εμπορικών αντιπροσώπων 

•	 Αποπληρωμή	 υποχρεώσεων	 σε	 περιπτώσεις	

πτώχευσης

•	 Διαβήματα	 για	 αλλαγή	 της	 σειράς	 προτεραιότητας	

στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων, σε περίπτωση 

πτώχευσης, ούτως ώστε η εξόφληση των οφειλών να 

γίνεται προς όλους τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές 

κατά αναλογία με το κράτος

2ο Συνέδριο Εμπορίου ΚΕΒΕ με θέμα: 
“Διαμόρφωση ελκυστικής εμπορικής 
πιστολιπτικής πολιτικής”

Το ΚΕΒΕ μαζί με τους εμπορικούς συνδέσμους που ανήκουν 
στη	δύναμη	του	την	KPMG	και	την	European	Bank	for	Re-
construction	 and	Development	 (EBRD)	 	 θα	 διοργανώσουν	
τον ερχόμενο  Νοέμβριο  Συνέδριο με θέμα “Διαμόρφωση 
Ελκυστικής Εμπορικής Πιστοληπτικής Πολιτικής’’. 
Βασικός σκοπός του συνεδρίου θα είναι η προσέγγιση του 
γενικότερου κεφαλαίου του εμπορίου.

Προκαταρτικά τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα του συνεδρίου είναι:

1) Αποτελέσματα 1ου συνεδρίου εμπορίου ΚΕΒΕ
2) Λιανικό Εμπόριο (Διαμόρφωση Σκηνικού) 
3) Εγγυημένη Χρηματοδότηση Εμπορίου 
4)	 Trade	Facilitation	Programme	EBRD
5) Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμών 
6) Ασφάλιση Πιστώσεων
7) Πιστοληπτική έκθεση 
8) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
9) Πρόληψη – Συμμόρφωση & Διαφάνεια 

Τα θέματα αυτά θα παρουσιαστούν από  διακεκριμένους 
σύμβουλους και εμπειρογνώμονες τόσο από την Κύπρο, 
όσο	 και	 από	 το	 εξωτερικό	 με	 τη	 βοήθεια	 και	 της	 EBRD.		
Ο σκοπός της συμμετοχής τους είναι με τις εισηγήσεις 
και εμπειρίες τους να βοηθήσουν σημαντικά προς τη 
Διαμόρφωση Ελκυστικής Εμπορικής Πιστοληπτικής 
Πολιτικής των Κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο Κύπρο - Κινέζικος επιχειρηματικός σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ συμμετείχαν σε επιχειρηματικές συναντήσεις στο Πεκίνο 
με στόχο την προώθηση της Κύπρου



2015-2016

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

48

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  ενισχύει τη  
λειτουργία του, καταγράφοντας αξιόλογες δραστηριότητες 
οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της Κύπρου ως 
Διεθνούς Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Κέντρου. Μέσω 
της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών και φόρουμ 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής, καθώς και με τη διεξαγωγή κατ’ 
ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ κυπριακών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις επισκεπτόμενες 
χώρες, καταβλήθηκε προσπάθεια προώθησης της Κύπρου 
ως κέντρο επενδύσεων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργία των Διακρατικών 
Επιχειρηματικών Συνδέσμων, οι οποίοι αυξήθηκαν 
κατά το τρέχον έτος, με απώτερο σκοπό τη 
διάνοιξη νέων αγορών και την προώθηση των 
διμερών επιχειρηματικών σχέσεων. Παράλληλα, 
γίνεται συνεχής προσπάθεια για προώθηση της 
Κύπρου ως περιφερειακή βάση πολυεθνικών 
επιχειρήσεων με δραστηριότητες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική.

Επιχειρηματικές αποστολές και φόρουμ 
στο εξωτερικό

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ 
συνέχισε την έντονη προσπάθεια προώθησης της 

Κύπρου στο εξωτερικό με τη διοργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών και φόρουμ. Πρωταρχικός στόχος των 
αποστολών ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου 
του εξωτερικού για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος 
ως επενδυτικός προορισμός, καθώς και ως περιφερειακή 
βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επίσης, επιλέγηκαν 
συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας και έγινε στοχευμένη 
προώθηση των προοπτικών που προσφέρει η Κύπρος στους 
τομείς αυτούς όπως η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και ο 
τομέας των ακινήτων.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν 
αποστολές σε 9 χώρες οι οποίες κάλυψαν 12 πόλεις, 
στις οποίες συμμετείχε σημαντικός αριθμός κυπριακών 
επιχειρήσεων.

Τεράστιας επιτυχίας θεωρούνται οι Προεδρικές και 
Υπουργικές αποστολές που διοργανώνονται σε χώρες 
κομβικού ενδιαφέροντος. Ο θεσμός των Προεδρικών και 
Υπουργικών αποστολών θεωρείται πολύ επιτυχημένος, 
αφού λόγω της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας 
ή διάφορων Υπουργών και άλλων κρατικών αξιωματούχων 
υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις Αρχές και τα 
Επιμελητήρια των χωρών που επισκέπτεται η αποστολή, με 
αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή τοπικών εταιρειών και 
κατ’ επέκταση μεγαλύτερο αριθμό κατ’ ιδίαν συναντήσεων 
για τους συμμετέχοντες της κυπριακής αποστολής.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις επιχειρηματικές αποστολές 
σε Ουκρανία (Κίεβο) και Βουλγαρία (Σόφια), οι οποίες 

Διεθνείς Σχέσεις

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ 
στη Βουλγαρία

Αποστολή στο Κουβέιτ
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πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η Προεδρική Αποστολή στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας αποφυγής διπλής 
φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το ΚΕΒΕ, στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων 
αναπτυσσόμενων αγορών διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
επιχειρηματική αποστολή στη Νότιο Αφρική, με τη 
συμμετοχή πέραν των 30 κυπριακών επιχειρήσεων.

Εκτός από τις προαναφερθείσες αποστολές, 
πραγματοποιήθηκαν την υπό επισκόπηση  περίοδο 
επιχειρηματικές αποστολές και φόρουμ σε Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γαλλία, Σλοβακία, Τσεχία, Γερμανία, Κουβέιτ και 
Κίνα.

Διακρατικοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων με άλλες χώρες και με γνώμονα 
την προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό 
και Επενδυτικό Κέντρο, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά τις 
παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και προχωρά 
έγκαιρα στην ίδρυση νέων Επιχειρηματικών Συνδέσμων, 
πάντοτε με τη στενή συνεργασία των αντίστοιχων Πρεσβειών.

Οι σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση τόσο 
σε επιχειρηματικά θέματα όπως διαλέξεις, σεμινάρια και 
αποστολές αλλά και σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

Σήμερα λειτουργούν 34 τέτοιοι Σύνδεσμοι, στους οποίους 
συμμετέχει μεγάλος αριθμός πολύ αξιόλογων κυπριακών 
και ξένων επιχειρήσεων. Στην υπό αναφορά περίοδο 
δημιουργήθηκε	 ο	 Κύπρο-Γεωργιανός	 επιχειρηματικός	
σύνδεσμος.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες αυτών των συνδέσμων 
συμπεριλαμβάνονται τα πιο κάτω:

•	 Διοργάνωση	μαζί	με	το	ΚΕΒΕ	και	το	Υπουργείο	Ενέργειας,	
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  επιχειρηματικών 
αποστολών και φόρουμ στις αντίστοιχες  χώρες 
για προώθηση και προβολή της Κύπρου και των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει

•	 Διευθέτηση	 επιχειρηματικών	 συναντήσεων	 μεταξύ	
επιχειρηματιών των δύο χωρών για ανάπτυξη συνεργασιών

•	 Προέλκυση	επενδύσεων	από	τις	χώρες	αυτές

•	 Καταγραφή	προβλημάτων	και	κατάθεση	εισηγήσεων	για	
επίλυσή τους, έτσι ώστε να διανοίγονται περισσότερες 
προοπτικές και ευκαιρίες για συνεργασίες

•	 Παροχή	από	μέλη	των	Συνδέσμων	τεχνικής	υποστήριξης	
προς το κράτος

•	 Διοργάνωση	 στην	 Κύπρο	 συνεδρίων	 με	 συμμετοχή	
ομιλητών από τις χώρες αυτές αλλά και άλλων 
εκδηλώσεων όπως αναφέρονται πιο πάνω

•	 Στενή	 και	 συνεχής	 επαφή	 με	 τις	 Πρεσβείες	 των	
αντίστοιχων  χωρών στην Κύπρο για τη συνδιοργάνωση 
αριθμού εκδηλώσεων. Μέσα από αυτή τη σχέση που 
αναπτύσσεται με τις Πρεσβείες δημιουργούνται και οι 
προϋποθέσεις για ευκολότερη προώθηση και κατανόηση 
των αιτημάτων μας σε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα 
την χώρα μας

Για τη λειτουργία και δραστηριοποίηση αυτών των 
συνδέσμων, το ΚΕΒΕ διαθέτει σε μόνιμη βάση αριθμό 
στελεχών του, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές 
του, ενώ καλύπτει και σημαντικό μέρος των εξόδων 
διοργάνωσης των διαφόρων αποστολών και εκδηλώσεων 
που διοργανώνουν.

Οι 34 Διμερείς Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι που 
λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:

Κύπρο-Αιγυπτιακός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος	

Κύπρο-Αμερικάνικο	Επιμελητήριο	

Κύπρο-Αυστριακός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Βουλγάρικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε αποστολή στην Ουκρανία 
με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας
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Κύπρο-Βρετανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Γαλλικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Γερμανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Γεωργιανός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ελλαδικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ινδικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ιρανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος	

Κύπρο-Ισπανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ισραηλίτικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ιταλικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Καναδικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Κατάρ	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Κινέζικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Κουβεϊτιανός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Κροάτικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Λιβανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Λιβυκός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Νότιο	Αφρικάνικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ολλανδικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ουγγρικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ουκρανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Πολωνικό	Εμπορικό	Επιμελητήριο

Κύπρο-Ρουμανικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Ρωσικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Σερβικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Σκανδιναβικός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Σλοβάκικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Συριακός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρο-Τσέχικος	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος

Κύπρος	-Χώρες	Συμβουλίου	Συνεργασίας	Αραβικού	Κόλπου	
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Κύπρο-Ρωσικό 
επιχειρηματικό φόρουμ 

Το	 ΚΕΒΕ	 και	 ο	 Κύπρο-
Ρωσικός επιχειρηματικός 
σύνδεσμος, σε συνεργασία  με 
την Πρεσβεία της Ρωσίας στην 
Κύπρο και τη στήριξη αριθμού 
χορηγών διοργάνωσαν τον 
Ιανουάριο του 2016 στη 
Λευκωσία συνέδριο με θέμα: 
“The	Future	of	Cyprus	for	Rus-
sian	Business”

Το συνέδριο χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρέσβης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας	κ.	Stanislav	Osadchiy,	και	συμμετείχε	εκλεκτή	
ομάδα ομιλητών από την Κύπρο και τη Ρωσία. Το συνέδριο 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού σε αυτό συμμετείχαν πέραν 
των 200 συνέδρων. Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού 
επιχειρηματιών αποδεικνύει έμπρακτα τη μεγάλη σημασία 
που εξακολουθεί να έχει για την οικονομική δραστηριότητα 
της Κύπρου η Ρωσική αγορά.

Κύπρο-Ουκρανικό επιχειρηματικό φόρουμ 

Το	 ΚΕΒΕ	 και	 ο	 Κύπρο-Ουκρανικός	 επιχειρηματικός	
σύνδεσμος, σε συνεργασία  με την Πρεσβεία της Ουκρανίας 
στην Κύπρο και τη στήριξη αριθμού χορηγών διοργάνωσαν 
τον Ιούνιο του 2016 στη Λευκωσία συνέδριο με θέμα: 
“Cyprus-Ukraine:	Reforms	and	New	Opportunities”

Το συνέδριο ασχολήθηκε με τις προοπτικές που 
δημιουργούνται με την υπογραφή της συμφωνίας αποφυγής 
διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας.

Το συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ.	 Νίκος	 Αναστασιάδης,	 ο	 Πρέσβης	 της	Ουκρανίας	 κ.	 Bo-
rys	 Humeniuk,	 και	 συμμετείχε	 εκλεκτή	 ομάδα	 ομιλητών	
από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το συνέδριο σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία αφού σε αυτό συμμετείχαν πέραν των 150 
συνέδρων. 

Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών 
αποδεικνύει έμπρακτα τη μεγάλη σημασία που έχει για την 
οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου η Ουκρανική αγορά.

Εκδήλωση για την Επιχειρηματική Διαφάνεια 

Τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στη Νότιο Αφρική
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με	 το	 Κύπρο-Αμερικάνικο	 Επιμελητήριο	
εκδήλωση σε σχέση με τη Διαφάνεια. 

H	 εκδήλωση	 με	 τίτλο	 «TransparenCY:	
Times	 call	 for	 a	 change»	 σημείωσε	
τεράστια επιτυχία με τη συμμετοχή να 
ξεπερνά τα 200 άτομα. 

Την εκδήλωση προσφώνησαν μεταξύ 
άλλων ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης καθώς και ο Γενικός Διευθυντής 
του ΣΕΛΚ Κυριάκος Ιορδάνους. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε η νέα Αμερικανίδα 
Πρέσβης, πραγματοποιώντας την πρώτη 
επίσημη εμφάνισή της, υποδηλώνοντας 
τη σημασία που αποδίδει η πρεσβεία στις 
επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Εκδηλώσεις του Κύπρο- 
Βρετανικού επιχειρηματικού συνδέσμου: 

Το	 ΚΕΒΕ	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 Κύπρο-Βρετανικό	
επιχειρηματικό σύνδεσμο έχει καθιερώσει τον θεσμό των 
συζητήσεων τύπου πάνελ σε ετήσια βάση. Στην υπό 
ανασκόπιση περίοδο έγιναν οι πιο κάτω εκδηλώσεις. 

(α) Ξεκλειδώνοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία 
στην ενιαία αγορά

Ο	Σύνδεσμος	Κύπρου	-	Μεγάλης	Βρετανίας	σε	συνεργασία	με	
τον	 ICAEW	 (Σύνδεσμο	Εγκεκριμμένων	Λογιστών	Βρετανίας)	
και την Υπάτη Αρμοστεία διοργάνωσαν για 6η συνεχή χρόνια 
συζήτηση τύπου πάνελ και κοκτέιλ, με θέμα «Ξεκλειδώνοντας 
την ανάπτυξη και την καινοτομία στην ενιαία αγορά». Τη 
συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Συνδέσμου 
Εγκεκριμμένων Λογιστών Κύπρου, παρακολούθησαν πέραν 
των	150	συμμετεχόντων	και	χαιρέτησε	ο	Ύπατος	Αρμοστής	
της Βρετανίας στη Κύπρο. Την εκδήλωση προσφώνησε  και 
φέτος	ο	κ.	Michael	Izza,	Γενικός	Διευθυντής	του	ICAEW.	Με	
το πέρας της εκδήλωσης τα αποτελέσματα της συζήτησης 
καταγράφηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα καθώς και σε 
άλλες αρμόδιες αρχές και τμήματα.

β) Brexit: Το δημοψήφισμα για παραμονή ή αποχώρηση 
της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρώπη 

Τον Ιούνιο του 2016 με σκοπό την ενημέρωση των μελών 
για τις επιπτώσεις για την Κύπρο από ενδεχόμενη έξοδο 
του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώθηκε σχετική 
συζήτηση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με 
τον	 Σύνδεσμο	 Εγκεκριμένων	 Λογιστών	 και	 το	 Institute	 of	

Chartered	Accountants	of	England	and	Wales.	(ICAWE)

Βασικό στοιχείο της συζήτησης σε σχέση με ενδεχόμενο 
Brexit, ήταν η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα τόσο για το ΗΒ 
αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβανομένης βεβαίως 
και της Κύπρου. Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, η Κύπρος 
διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με το ΗΒ σε πολλούς 
σημαντικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς οι 
οποίοι ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα όπως ο τουρισμός, οι 
εισαγωγές και οι εξαγωγές αλλά και οι τομείς των υπηρεσιών.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, αφού παρευρέθηκαν 
πέραν των 100 ατόμων και καταγράφηκαν οι θέσεις και 
ανησυχίες των παρευρισκομένων.

Επιχειρηματικό δείπνο του επιχειρηματικού 
συνδέσμου Κύπρου - Ελλάδας

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 
του 2015 το πρώτο επιχειρηματικό δείπνο / Ελληνική βραδιά 
του	επιχειρηματικού	σύνδεσμου	Κύπρου-	Ελλάδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
της Ελλάδας κ. Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας της 
Κύπρου κ. Χριστόφορος Φωκαϊδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας 
στη Λευκωσία κ. Ηλίας Φωτόπουλος, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ  
και 200 επιχειρηματίες μέλη του Συνδέσμου και του ΚΕΒΕ.

Κατά την εκδήλωση ο σύνδεσμος τίμησε δύο εταιρίες 
μέλη του, οι οποίες έχουν συνεισφέρει στη διεύρυνση της 
επιχειρηματικής	συνεργασίας	Κύπρου	-	Ελλάδας.	Ο	θεσμός	
αυτός θα καθιερωθεί σε ετήσια βάση.
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Επιχειρηματικό δείπνο Κύπρο-
Αμερικάνικου Επιμελητηρίου 

Επιτυχές θεωρήθηκε το επιχειρηματικό δείπνο 
του	 Κύπρο-Αμερικάνικου	 Επιμελητηρίου	 που	
διοργανώθηκε την περίοδο υπό αναφορά. 

Το	 δείπνο	 με	 τίτλο	 “Changes	 to	 Sanctions	
on	 Iran:	 What	 they	 Mean	 for	 Businesses”	
προσέλκυσε πέραν των 200 συμμετοχών από 
την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου.  
Κύριοι ομιλητές στο δείπνο ήταν η Αμερικανίδα 
πρέσβυρα και ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το 
δείπνο στέφτηκε με τεράστια επιτυχία. 

Στην συζήτηση έγινε τοποθέτηση τόσο από την 
Πρεσβεία για τις θέσεις των ΗΠΑ αναφορικά με 
το θέμα, καθώς και από τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στη 
συζήτηση με τους παρευρισκομένους κυριάρχησε το θέμα 
της μη  παροχής τραπεζικών υπηρεσιών/διευκολύνσεων για 
συναλλαγές με το Ιράν, το οποίο δυσκολεύει την ανάπτυξη  
των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Φιλανθρωπικό δείπνο Κύπρο-Γαλλικού 
επιχειρηματικού συνδέσμου

Στα	 πλαίσια	 της	 κοινωνικής	 του	 προσφοράς,	 ο	 Κύπρο-
Γαλλικός επιχειρηματικός σύνδεσμος διοργάνωσε και πάλι 
το	ετήσιο	φιλανθρωπικό	δείπνο,	προς	όφελος	του	«Hope	
For	 Children»	 UNCRC	 Policy	 Center.	 Στο	 δείπνο	 έλαβαν	
μέρος γύρω στα 220 άτομα, βοηθώντας στο να μαζευτεί 

ένα σημαντικό ποσό για ενίσχυση του έργου που επιτελεί ο 
Οργανισμός.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε για τη μεγάλη προσφορά του στην 
ενίσχυση	 των	 Κύπρο-Γαλλικών	 σχέσεων	 ο	 απερχόμενος	
Πρέσβης	της	Γαλλίας	στη	Λευκωσία	κ.	Jean-Luc	Florent.

Γεύμα εργασίας Κύπρο-Ισραηλίτικου 
επιχειρηματικού συνδέσμου

Ο	 Κύπρο-Ισραηλίτικος	 επιχειρηματικός	 σύνδεσμος	
διοργάνωσε και φέτος το ετήσιο γεύμα εργασίας 
σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία, με πέραν των 100 
συμμετεχόντων.	 Κύριος	 ομιλητής	 ήταν	 ο	 κ.	 Ori	 Yogev,	
Πρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εταιρειών του Ισραήλ, ο 
οποίος	 πραγματοποίησε	 παρουσίαση	 με	 τίτλο	 «Privatisa-
tions:	The	Israeli	Experience».	

Το εξαιρετικά επίκαιρο αυτό θέμα έδωσε την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να ενημερωθούν με ποιο τρόπο το Ισραήλ 
χειρίστηκε το ευαίσθητο θέμα των αποκρατικοποιήσεων.

Εκδηλώσεις του Κύπρο-Ιρανικού 
επιχειρηματικού συνδέσμου

Η αγορά του Ιράν αποτελεί μια πολύ σημαντική και 
υποσχόμενη αγορά για την Κύπρο με τεράστιες προοπτικές 
και με ευκαιρίες και για τις δύο χώρες.  Μέσα στα πλαίσια 
αυτά	 ο	 Κύπρο-Ιρανικός	 επιχειρηματικός	 σύνδεσμος	
διοργάνωσε κατά το χρόνο που πέρασε τις πιο κάτω 
εκδηλώσεις:

Τιμητική διάκριση των εταιρειών - μελών του Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, 
Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ και J&P Avax

Γεύμα που διοργάνωσε ο Κύπρο-Ισραηλίτικος 
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
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(α) Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν

Ο	 Κύπρο-Ιρανικός	 Επιχειρηματικός	 Σύνδεσμος,	 σε	
συνεργασία με την Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, 
διοργάνωσε εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος υπογράμμισε τις φιλικές 
σχέσεις των δύο χωρών, δίνοντας έμφαση στις πολύ μεγάλες 
προοπτικές που υπάρχουν για επιχειρηματικές συνεργασίες 
μεταξύ Κύπρου και Ιράν.

Η πρώτη αυτή εκδήλωση του νεοσύστατου συνδέσμου ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής και ωφέλιμη για τα μέλη.

(β) Κύπρος-Ιράν: Προοπτικές, ευκαιρίες 
και προκλήσεις

Το τεράστιο ενδιαφέρον για την αγορά του Ιράν ώθησε το 
σύνδεσμο να πραγματοποιήσει άλλη μία πολύ επιτυχημένη 
εκδήλωση, στην οποία παρευρεύθηκε η συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου. Κύριος ομιλητής 
ήταν	ο	Πρέσβης	του	Ιράν	στη	Λευκωσία	Δρ.	Reza	Zabib.

Ο Πρέσβης προχώρησε σε ενδελεχή ενημέρωση των 
παρευρισκομένων σχετικά με τις οικονομικές και πολιτικές 
εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, τονίζοντας τη μεγάλη ανάγκη 
για επενδύσεις στη χώρα, καθώς και τις τεράστιες προοπτικές 
που υπάρχουν για συνεργασίες μεταξύ Κύπρου και Ιράν.

Παράλληλα, εξέφρασε τους προβληματισμούς του σχετικά 
με τη δυσκολία των κυπριακών τραπεζών να αποκαταστήσουν 
την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών  μεταξύ επιχειρηματιών 
των δύο χωρών, οι οποίες δυσκολεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τη σύναψη επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη απευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Λάρνακας και Τεχεράνης.

Επίσκεψη του πρώην προέδρου της Πολωνίας 
κ. Aleksander Kwasniewski

Το	Κύπρο-Πολωνικό	Εμπορικό	Επιμελητήριο	σε	συνεργασία	
με το ΕΒΕ Αμμοχώστου διοργάνωσαν εκδήλωση το 
Σεπτέμβριο	του	2016	με	τίτλο	«Europe’s	Development	Pros-
pects;	Threats	and	Opportunities».

Κύριος ομιλητής ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας 
κ.	 Kwaśniewski,	 ο	 οποίος	 ανέλυσε	 εκτενώς	 τις	 απόψεις	
του σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στις δυσκολίες και προκλήσεις που έχει ενώπιων του το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στο Λονδίνο

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(ΚΕΒΕ)	 και	 ο	 Κύπρο-Κινέζικος	 Επιχειρηματικός	 Σύνδεσμος	

υπόγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με το Βρετανικό – Κινέζικο 

Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και το Κινέζικο Επιμελητήριο του 

Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την προώθηση της Κύπρου 

ως ένα διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κέντρο 

ανάμεσα σε κινέζικες επιχειρήσεις και επενδυτές που 

δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο.

Στα πλαίσια αυτά, διοργανώθηκε στις 12 Μαΐου 2016 

αποστολή στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε 

παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο και 

συγκεκριμένων έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

σε μεγάλους Κινέζικους και Βρετανικούς Επενδυτικούς 

Οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αγγλία και 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο Πεκίνο

Ο	Κύπρο	-Κινέζικος	επιχειρηματικός	σύνδεσμος	και	το	ΚΕΒΕ	

σε	συνεργασία	με	το	EU	SME	Centre	Πεκίνο	διοργάνωσαν	

στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στο Πεκίνο.

Στόχος των συναντήσεων ήταν η προώθηση της Κύπρου 

ως ένα διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο και 

η σύναψη συμφωνιών μεταξύ των κυπριακών και κινέζικων 

εταιρειών. Οι κυπριακές εταιρείες που συμμετείχαν στην 

αποστολή είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με 38 κινέζικες 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην 

Κύπρο. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε παρουσίαση της 

Κύπρου και παρουσιάστηκαν τα θετικά πλεονεκτήματα της 

χώρας και οι υπηρεσίες που έχει να  προσφέρει στις ξένες 

επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προσφωνεί το επιχειρηματικό φόρουμ στο Λονδίνο
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Εργασιακά θέματα

Τα Εργασιακά Θέματα και οι εξελίξεις που διαμορφώνονται 
στο εργασιακό περιβάλλον απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και 
έτυχαν της ιδιαίτερης προσοχής του, ειδικότερα σήμερα 
που η Κυπριακή Οικονομία διέρχεται μια περίοδο σοβαρής 
οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει σημαντικά τόσο 
τη βιωσιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων όσο και την 
απασχόληση.

Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι ο τομέας των εργασιακών 
σχέσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και 
αποσπασματικά γιατί από την εύρυθμη λειτουργία του 
εξαρτάται η όλη επιχειρηματική και γενικότερα η οικονομική 
δραστηριότητα.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ ως εντολοδόχος του 
επιχειρηματικού κόσμου συμμετέχει ενεργά στις ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε Τριμερή Σώματα 
στο Υπουργείο Εργασίας όπου με τεκμηριωμένες θέσεις 
συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη κοινά αποδεκτής 
ρύθμισης στα εργασιακά θέματα που εγείρονται.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η ανεργία στην Κύπρο 
το Μάρτιο του 2016 ήταν 12.1% σημειώνοντας σημαντική 
μείωση της τάξης του 25% σε σύγκριση με το 16.2% που 
ήταν το Μάρτιο του 2015.

Η μείωση αυτή δικαιώνει το ΚΕΒΕ το οποίο από τα αρχικά 
στάδια της κρίσης παρότρυνε τις επιχειρήσεις μέλη του να 
προβούν σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ρυθμίσεις οι οποίες 
θα προστάτευαν τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
τους όσο και τις θέσεις εργασίας.  Παράλληλα οι ενέργειες 
του ΚΕΒΕ για εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας 
των καταστημάτων στο Λιανικό Εμπόριο καθώς και η 
επιτυχημένη πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, την οποία 
το ΚΕΒΕ στήριξε, να εφαρμόσει σχέδια στήριξης της 
απασχόλησης έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην τόνωση 
της απασχόλησης με την πρόσληψη χιλιάδων ανέργων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το ΚΕΒΕ στη στήριξη των 
επιχειρήσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας τους, στη 
παροχή κινήτρων που να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, 
στη μείωση της ανεργίας, στη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, στη συγκράτηση και μείωση του εργατικού 
κόστους. Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις για ειρηνική ανανέωση συλλογικών 

συμβάσεων και ειδικότερα αυτής της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας όπου σημαντική ήταν η παρουσία και συμβολή 
του ΚΕΒΕ στην επίτευξη συμφωνίας μετά από μαραθώνιες 
διαπραγματεύσεις. 

Μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων το ΚΕΒΕ 
προειδοποίησε τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ότι το αίτημα 
τους για επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων στα προ 
-κρίσης	επίπεδα	θα	ήταν	τραγικό	λάθος	καθότι	θα	έθετε	σε	
μεγάλο κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων 
όσο και τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι η 
οικονομία ακόμα παραμένει αρκετά εύθραυστη και αδύναμη.

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών στις 
πλείστες περιπτώσεις έγιναν ειδικές συμφωνίες με τις οποίες 
διατηρούνται τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για μείωση του 
εργατικού κόστους τα οποία συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 
τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο 
και στην αποφυγή απολύσεων λόγω πλεονασμού.

Το θέμα της αποκρατικοποίησης των Ημικρατικών 
Οργανισμών βρέθηκε στο προσκήνιο των εξελίξεων 
πολλές φορές στην  υπό επισκόπηση περίοδο, με τις 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Ημικρατικών Οργανισμών 
να πραγματοποιούν απεργίες εκφράζοντας την αντίθεση 
τους στην ανάγκη για αποκρατικοποιήσεις οι οποίες και 
αποτελούν προαπαιτούμενο με βάση το πρόγραμμα στήριξης 
της κυπριακής οικονομίας. Το ΚΕΒΕ καταδίκασε έντονα την 
ενέργεια αυτή και ζήτησε όπως τερματιστούν αμέσως οι 
απεργίες οι οποίες εκτός του ότι παραλύουν ολόκληρη την 
οικονομία προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στις 
επιχειρήσεις, δυσφημίζουν την εικόνα της Κύπρου διεθνώς.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ επανέφερε και 
προώθησε το αίτημα του για νομοθετική ρύθμιση των 
απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες ως η μόνη λύση που 
απομένει για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο και 
καταστροφικό φαινόμενο που δημιουργεί αδιέξοδα και 
πλήγματα στην οικονομία. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται να 
υιοθετηθεί άμεσα καθότι οι αδικαιολόγητες και  ετσιθελικές 
απεργίες των πλοηγών και Λιμενεργατών της Αρχής Λιμένων, 
των υπαλλήλων της Αρχής Ηλεκτρισμού και των Νοσηλευτών 
έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία και την κοινωνία.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του ΚΕΒΕ, το κυβερνών 
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κόμμα κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου που ρυθμίζει 
τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες και επιτρέπει την 
λειτουργία των υπηρεσιών αυτών με προσωπικό ασφαλείας. 
Ουσιαστικά το νομοσχέδιο είναι το ίδιο με τη συμφωνία του 
2004 και 2005 που υπάρχει με τους κοινωνικούς εταίρους με 
μοναδική διαφορά την ενσωμάτωση πρόνοιας για αδικήματα 
και ποινές.

Το ΚΕΒΕ επικρότησε τις ενέργειες της Κυβέρνησης να 
καταθέσει στη βουλή αριθμό νομοσχεδίων με στόχο την 
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα 
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εισαγωγή μηχανισμού 
διασφάλισης της διατήρησης του ύψους του κρατικού 
μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια, την εισαγωγή 
ενός δίκαιου συστήματος αξιολόγησης και την εισαγωγή της 
πλήρους εναλλαξιμότητας.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε από τη Βουλή να προχωρήσει άμεσα 
στη ψήφιση των νομοσχέδιων καθότι θα βοηθήσουν στην 
αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας 
και θα συμβάλουν στη σωστή δημοσιονομική πειθαρχία 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη διοχέτευση 
περισσοτέρων κονδυλίων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΚΕΒΕ καθότι 
συμβάλουν αποφασιστικά τόσο στη μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων στους χώρους εργασίας όσο και στην 
αύξηση της παραγωγικότητας. Προς το σκοπό αυτό το 
ΚΕΒΕ διοργάνωσε αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
να εκπαιδεύσει και ενημερώσει τα μέλη του. Παράλληλα 
το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο 
Ασφάλειας και Υγείας και στις εξειδικευμένες επιτροπές 
και συνέβαλε εποικοδομητικά στην υιοθέτηση πολιτικής για 
ασφαλείς χώρους εργασίας.

Επίσης το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε αρκετές συσκέψεις με το 
Υπουργείο Εργασίας, τις Επαγγελματικές Οργανώσεις καθώς 
και με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες εξετάστηκαν 
αρκετά θέματα εργασιακού περιεχομένου.

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του για 
συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση των Μελών του έχει 
εκδώσει σωρεία εγκυκλίων για όλα τα θέματα εργασιακού 
περιεχομένου.

Τέλος, το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά σε 
όλα τα τριμερή σώματα και επιτροπές του Υπουργείου 
Εργασίας και της Βουλής καθώς επίσης 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 
Συμβουλευτικό Σώμα στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ 
συμμετείχε ενεργά ήταν τα ακόλουθα:

• Νομοσχέδιο για την εφαρμογή των μέτρων που 
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων

• Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
αδήλωτης εργασίας

• Νομοσχέδιο για ρύθμιση της καταβολής ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εκστρατεία κατοχύρωσης του 13ου μισθού

• Σχέδια παροχής κινήτρων για την εργοδότηση 
μακροχρόνια ανέργων

• Οι περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) 
Κανονισμοί

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και 
Συστήματα Προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί

• Εφαρμογή της περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης 
και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων 
Νομοθεσίας

• Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016

• Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016

• Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016

• Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον 
Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη 
Σχέση Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016
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• Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) 
Κανονισμοί

• Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση 
της Υγείας) Προτεινόμενοι Κανονισμοί του 2016

• Τροποποίηση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών

• Κοινωνικός Διάλογος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

• Κώδικας Πρακτικής για την θερμική καταπόνηση των 
εργαζομένων

Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή 
Απασχόλησης η οποία ασχολήθηκε με την ανασκόπηση 
της αγοράς εργασίας, την ανασκόπηση της απασχόλησης 
εργαζομένων από τρίτες χώρες και εξοικονόμηση θέσεων 
εργασίας για την απασχόληση Κυπρίων, την παράνομη/
αδήλωτη εργασία, τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων 
για αντιμετώπιση της ανεργίας και το θεσμό της Κοινωνικής 
Οικονομίας.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία των 
σχεδίων που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας 
και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) 
για στήριξη της απασχόλησης και παροχή κινήτρων στις 
επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων.

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

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

• Καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση 
των εργασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω πλεονασμού

• Εκσυγχρονισμός της σύνταξης χηρείας – επιμερισμός της 
σύνταξης χηρείας σε νυν και πρώην συζύγους

• Υποστελέχωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου 

• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού Παροχών 
Ανεργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το 
2015

Σημαντική εξέλιξη που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων είναι ότι από 1/1/2015 ισχύουν τα ακόλουθα:

• Το ανώτατο όριο  ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει σε 
€1.046 την εβδομάδα και σε €4.533 τον μήνα

• Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων 
με βάση τα οποία υπολογίζονται οι εισφορές Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων παραμένουν τα ίδια.

• Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν 
αναπροσαρμόζονται και επομένως δε θα δοθεί άμεσα 
αύξηση.

Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών

Κατά την υπό εξέταση περίοδο το Συμβούλιο Κεντρικού 
Ταμείου Αδειών ασχολήθηκε με τις οικονομικές καταστάσεις 
του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το 2015, τον προϋπολογισμό 
του	 Ταμείου	 για	 τα	 έτη	 2016-2018,	 τη	 λειτουργία	 του	
Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών για το 2016 και την οικονομική 
βιωσιμότητα του Ταμείου. Λόγω της πολύ δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, 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 στις ορεινές περιοχές 
και όχι για τα αναπαυτήρια των συντεχνιών. Θέση επίσης του 
ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος μείωσης των 
διαχειριστικών εξόδων του Ταμείου και παράλληλα τρόπος 
καλύτερης απόδοσης του επιτοκίου καταθέσεων.

Συμβούλια Ταμείων Πλεονάζοντος Προσωπικού και 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμέ-
νων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου 
Πλεονάζοντος Προσωπικού και για την προστασία 
του δικαιώματος των εργοδοτουμένων σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη τα οποία ασχολήθηκαν με 
τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς των δύο 
ταμείων για το 2015.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που εξετάστηκαν για πληρωμή 
από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού το 2015 ήταν 6289 
(5123 νέες αιτήσεις και 1166 αιτήσεις που εκκρεμούσαν) και 
εγκρίθηκαν 5411. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε ήταν 
€57,618.644.
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Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Το ΚΕΒΕ έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τα 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, συμμετείχε 
ενεργά στις εργασίες του Παγκύπριου Συμβουλίου 
Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο ασχολήθηκε με σωρεία 
θεμάτων όπως:

• Δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής της 
Κύπρου για Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία για την 
περίοδο	2013-2020

• Αποτελέσματα εκστρατειών που υλοποιήθηκαν το 2015 
για εργασίες σε ύψος, μικρά εργοτάξια, γεωργία και 
κτηνοτροφία

• Στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του τομέα 
Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το 2015

• Ασφάλεια και Υγεία στα κατασκευαστικά έργα

• Ασφάλεια και Υγεία στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας

• Εργασίες σε ύψος – Εξοπλισμός ανύψωσης προσώπων

• Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για το 2016

• Εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια	και	Υγεία	στην	εργασία	2016-2017

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά δοχεία πίεσης) 
Κανονισμοί

• Οι περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) 
Κανονισμοί

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και 
Συστήματα Προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί

• Εφαρμογή της περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης 
και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων 
Νομοθεσίας

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό 
Πίεση) Κανονισμοί

• Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση 
της Υγείας) Προτεινόμενοι Κανονισμοί του 2016

• Τροποποίηση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών

• Κώδικας Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των 
εργαζομένων

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).  Τα 
σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την υπό εξέταση περίοδο ήταν η Ετήσια 
Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής για 
το 2014, η διαχείριση και παρακολούθηση του Σχεδίου 
τοποθέτησης ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε 
επιχειρήσεις, η συμμετοχή ανέργων σε πολυεπιχειρησιακά 
προγράμματα κατάρτισης και το Σχέδιο Κατάρτισης 
Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις, το οποίο είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος του 2016.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων της οποίας η κύρια αρμοδιότητα είναι να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και να εισηγείται την εισαγωγή 
μέτρων και προγραμμάτων για προώθηση της ισότητας των 
φύλων στην απασχόληση.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Επιτροπή ασχολήθηκε 
με διάφορα θέματα ισότητας κυριότερα  των οποίων 
η προώθηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, 
πρόγραμμα δράσης για το 2016 και τη διοργάνωση 
ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων.

Το ΚΕΒΕ πέραν της σημαντικής συμβολής του στη 
διαμόρφωση της πολιτικής σε θέματα ισότητας έχει 
διοργανώσει και σεμινάρια μέσα από τα οποία έγινε 
ενημέρωση στα μέλη του για τα θέματα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της Ίσης Αμοιβής για Εργασία Ίσης Αξίας 
και της Ίσης Μεταχείρισης.

Εθνικός Φορέας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής

Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό ρόλο στην ετοιμασία του Σχεδίου 
Δράσης	Δημογραφικής	και	Οικογενειακής	Πολιτικής	2014-
2015 με την κατάθεση εισηγήσεων. Κύριος σκοπός του 
Φορέα είναι η παρακολούθηση των δημογραφικών αλλαγών 
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στην Κύπρο και η κατάθεση εισηγήσεων και προτάσεων για 
την αναβάθμιση και δημιουργία κατάλληλων πολιτικών για 
την αντιμετώπιση τους, καθώς επίσης και η συμφιλίωση 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Με σκοπό την αμεσότερη υλοποίηση των μέτρων του 
Σχεδίου Δράσης και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
τους έχουν συσταθεί οι πιο κάτω επιτροπές:

α. Επιτροπή Επεξεργασίας δράσεων που θα αποτελέσουν 
τον πυρήνα για συμπληρωματικές δράσεις ή μελλοντικές 
δράσεις που θα περιληφθούν στο επόμενο Σχέδιο 
Δράσης

β. Επιτροπή Παρακολούθησης του συνόλου υλοποίησης 
του	Σχεδίου	Δράσης	2016	-2017

γ. Επιτροπή Παιδείας

δ. Επιτροπή Πρόνοιας 

ε. Επιτροπή Υγείας

Ανεργία

Σύμφωνα	με	εκτίμηση	της	Eurostat,	η	ανεργία	στην	Κύπρο	
ανήλθε στο 12.1% το Μάρτιο του 2016, σημειώνοντας 
μείωση 25% σε σχέση με το Μάρτιο του 2015 (16.2%).

Πάρα τη μείωση που έχει παρατηρηθεί, το ΚΕΒΕ δεν 
επαναπαύεται καθώς το ποσοστό της ανεργίας παραμένει 
ψηλό. Το θέμα της μείωσης της ανεργίας αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα για το ΚΕΒΕ. Κατά την υπό εξέταση 
περίοδο το ΚΕΒΕ κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις και 
προτάσεις για συγκράτηση της ανεργίας και τόνωση της 
απασχόλησης. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων την επαναπροκήρυξη, βελτίωση και επέκταση των 
σχεδίων στήριξης της απασχόλησης και παροχής κινήτρων 
για εργοδότηση ανέργων, την ανάθεση εργασιών από το 
δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, την εφαρμογή σύγχρονων 
και ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική απασχόληση, 
εργασία από το σπίτι κ.λ.π.) την παροχή κινήτρων από 
το κράτος για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
μονιμοποίηση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων. Η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου 
λειτουργίας των καταστημάτων, που ήταν πάγια θέση 
του ΚΕΒΕ, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της 
απασχόλησης.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

Το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την αδυναμία των 

επιχειρήσεων να καταβάλουν έγκαιρα τις εισφορές τους 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω της βαθειάς 
οικονομικής κρίσης προώθησε εντατικά το θέμα προς την 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
με στόχο την παροχή διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις για 
σταδιακή εξόφληση των οφειλών τους.

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του ΚΕΒΕ η Υπουργός 
Εργασίας κατέθεσε στη Βουλή πρόταση Νόμου για Ρύθμιση 
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών η οποία ψηφίστηκε 
στις 23/6/2016.

Με βάση το νόμο οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι 
μπορούν να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές 
τους στα διάφορα Ταμεία που διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Εργασίας  σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι καθυστερημένες οφειλές περιλαμβάνουν τις εισφορές 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικό Ταμείο 
Αδειών, Πλεονάζοντος Προσωπικού, Κοινωνικής Συνοχής 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή 
οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφενός δε θα 
προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και 
αφετέρου θα αναστέλλονται οι καταχωρημένες ποινικές 
διώξεις.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Το Ανώτατο Δικαστήριο στις 3/12/2015 γνωμάτευσε ότι η 
ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και ο 
καθορισμός των ορίων των τουριστικών περιοχών / ζωνών 
εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Εκτελεστικής 
Εξουσίας και συνιστά ρύθμιση διοικητικής φύσεως η 
οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Η πιο πάνω γνωμάτευση επιβεβαιώθηκε από το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας σε ποινική υπόθεση εναντίον 
ιδιωτικής εταιρείας την οποία αθώωσε κηρύσσοντας 
ουσιαστικά το άρθρο 20 του νόμου που ρυθμίζει τα ωράρια 
των γενικών καταστημάτων αντισυνταγματικό.

Με βάση τα πιο πάνω τα ωράρια λειτουργίας των γενικών 
καταστημάτων είναι ελεύθερα και ο κάθε επιχειρηματίας 
μπορεί να λειτουργεί τα καταστήματα του σε ώρες που 
είναι ωφέλιμες γι΄αυτόν σεβόμενος τα δικαιώματα των 
εργαζομένων τα οποία διασφαλίζονται μέσα από την 
νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή δικαιώνει την πάγια θέση του ΚΕΒΕ 
για ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων.

Το ΚΕΒΕ συνέβαλε αποφασιστικά στην εφαρμογή του 
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 
το οποίο έχει συμβάλει τόσο στην αύξηση του κύκλου 
εργασιών του λιανικού εμπορίου όσο και στην αύξηση 
της απασχόλησης με την πρόσληψη χιλιάδων ανέργων 
για να καλύπτουν τις επιπρόσθετες ώρες λειτουργίας των 
καταστημάτων.

Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες του  για μόνιμη 
διευθέτηση του θέματος για να μπορέσει ο τομέας του 
λιανικού εμπορίου να αναβαθμιστεί για το καλό της 
οικονομίας.

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 διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων 
μέσω οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. Τέτοιες μορφές 
απασχόλησης είναι το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η μερική 
απασχόληση, η υπεργολαβία, η τηλεργασία και η εργασία 
με το κομμάτι.

Αυτές οι μορφές ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες ζήτησης και προσφοράς εργασίας ιδιαίτερα 
σήμερα όπου λόγω του αυξημένου ποσοστού ανεργίας 
παρατηρείται αυξημένο το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. 
Ως παράδειγμα αναφέρεται το διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων το οποίο έχει δημιουργήσει 
στο τομέα του λιανικού εμπορίου αρκετές χιλιάδες θέσεις 
εργασίας.

Το ΚΕΒΕ προωθεί το θεσμό αυτό μέσω των σεμιναρίων 
που διοργανώνονται καθώς και μέσω των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ώστε να περιληφθούν οι ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης στις συλλογικές συμβάσεις.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ προτρέπει τα μέλη του να 
εφαρμόσουν το θεσμό αυτό ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση.

Επίσης το ΚΕΒΕ με διαβήματα του προς το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέτυχε 
να υλοποιηθεί το σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με 
ευέλικτες ρυθμίσεις.

Κώδικας πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση 
των εργαζομένων

Με την ενεργό συμμετοχή και τις ουσιαστικές εισηγήσεις του 
ΚΕΒΕ, είναι σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα 
Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Ο Κώδικας περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 
σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους.

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τον κάθε 
εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να 
εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι 
κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων 
σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλές και παραγωγικό εργασιακό 
περιβάλλον.

Με βάση τον Κώδικα Πρακτικής, το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει προειδοποιητική 
ανακοίνωση όταν ενδέχεται να επικρατήσουν συνθήκες πολύ 
σοβαρού καύσωνα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι εργοδότες 
και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα υποχρεούνται να 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των 
κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από 
το θερμικό φόρτο, μη αποκλειόμενης της αλλαγής εργασίας 
/ανάπαυσης /διακοπής εργασίας.

Ασφαλής μέθοδος εργασίας & γραπτή άδεια 
εργασίας στις κατασκευές

Με την ενεργό συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην τριμερή τεχνική 
επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, έχουν 
ετοιμαστεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ηλεκτρονικά καθοδηγητικά έντυπα για την ασφαλή μέθοδο 
εργασίας και τη γραπτή άδεια εργασίας. Για την έκδοση 
γραπτής άδειας εργασίας δημιουργήθηκαν 2 ξεχωριστά 
έντυπα, ένα γενικό και ένα ειδικό για τις εργασίες μέσα σε 
εκσκαφή. Στόχος είναι η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας 
και υγείας στα εργοτάξια.

Τα έντυπα αυτά αποτελούν πρακτικά βοηθήματα προς 
τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, 
εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους εργοδότες που 
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να 
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και 
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υγεία των εργοδοτουμένων τους, των άλλων προσώπων 
στην εργασία και των τρίτων προσώπων και να αποφεύγουν 
ατυχήματα ή επικίνδυνα συμβάντα.

Η χρήση των εντύπων αυτών διευκολύνει τη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Αυτά τα έντυπα μπορούν 
να αποτελούν μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και 
συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα ασφαλές, 
υγιές και φιλικό περιβάλλον, με όσο το δυνατό λιγότερους 
κίνδυνους και επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία, αλλά 
και στην επιχείρηση γενικότερα καθώς και αύξησης της 
παραγωγικότητας και ευρωστίας της επιχείρησης.

Σεμινάριο του ΚΕΒΕ για  ασφάλεια και υγεία

Το ΚΕΒΕ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά 
πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των Υπευθύνων 
Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία. Η διάρκεια του 
προγράμματος ήταν 5 ημέρες. 

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση  των 
προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη με βάση 
τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται 
με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για 
σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη 
λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 ο εργοδότης 
πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους, 
για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, 
της επιχείρησης ή/και  της εγκατάστασής του και για 
σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για 
τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 
Oι εργοδοτούμενοι που έχουν ορισθεί, πρέπει να έχουν τις 
αναγκαίες ικανότητες, να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα 
και να είναι επαρκείς σ’ αριθμό ούτως ώστε να μπορούν να 
αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.

Σεμινάρια του ΚΕΒΕ για εργασιακά θέματα

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών 
Σχέσεων του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σειρά 
σεμιναρίων με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και υποβοήθηση 
των κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα της εργατικής 
νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Τοπικά 

Επιμελητήρια και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
διοργάνωσε σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν πέραν 
των 250 ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες, 
διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και 
ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά 
θέματα και νομοθεσίες όπως:

• Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος

• Ο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος

• Νόμος για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων 
των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Μεταβίβασης 
Επιχείρησης, Εγκατάστασης, Τμήμα Επιχείρησης ή 
Εγκατάστασης

• Ο Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος

• Ταμεία Προνοίας

• Ο περί ετήσιων αδειών μετ΄απολαβών Νόμος

• Γονική άδεια και άδεια για λόγους ανωτέρας βίας

• Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

• Νόμος για ομαδικές απολύσεις

• Ο περί προστασίας των νέων κατά την απασχόληση 
νόμος

Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ με θέμα 
«Εναρμονιστικό Νομοθετικό Πλαίσιο»



2015-2016

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

61

• Ο περί ενημέρωσης του  εργοδοτούμενου από τον 
εργοδότη για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 
σχέση εργασίας 

• Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις

• Ο περί της προστασίας των μισθών Νόμος

• Ο περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και 
επαγγελματική εκπαίδευση νόμος

• Ο περί προστασίας της μητρότητας νόμος

• Ο περί εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής 
απασχόλησης νόμος

• Νόμος για προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται 
για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας

• Ο περί ίσης αμοιβής για ίδια ή ίσης αξίας εργασία νόμος

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 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) όπου 
συζητούνται θέματα εργασιακού περιεχομένου προσέφερε 
μεταξύ άλλων σε πάρα πολλά μέλη τις πιο κάτω υπηρεσίες:

• Μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων 
καθώς επίσης και βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με τις 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

• Παροχή συμβουλών για ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων 
προσωπικού που παρουσιάζονται καθημερινά στους 
χώρους εργασίας

• Παροχή συμβουλών που έχουν σχέση με τον Τερματισμό 
Απασχόλησης, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Ασφάλεια και 
Υγεία και το περιβάλλον εργασίας και γενικά με όλο το 
φάσμα της εργατικής νομοθεσίας

• Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα

•	 Βοήθεια	 στις	 επιχειρήσεις	 -	 μέλη	 στη	 διεκδίκηση	 και	
εξασφάλιση αδειών εισαγωγής ξένων εργατών

Επιπρόσθετα το προσωπικό του Τμήματος συμμετείχε τόσο 
σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές όσο και σε 
διάφορες ημερίδες όπου συζητούντο εργασιακά θέματα της 
επικαιρότητας. 

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην ευρωπαική ημέρα 
εργοδοτών 

«Let’s Talk Jobs»

Για	πρώτη	φορά	πραγματοποιήθηκε		μεταξύ	4	-	15	Απριλίου	
2016, ημέρα των Ευρωπαίων Εργοδοτών σε όλα τα 28 κράτη 
μέλη της Ε.Ε. και την Ισλανδία και Νορβηγία. Οι εκδηλώσεις 
που γίνονται οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και από τις τοπικές ΔΥΑ 
σε κάθε χώρα. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι να 
έρθουν σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό εργοδοτών για την 
προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ΔΥΑ και εργοδοτών 
που θα οδηγήσουν στην συνειδητοποίηση των θεμάτων που 
σχετίζονται με την απασχόληση.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε με τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή, Γενικό 
Γραμματέα και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων  στην εκδήλωση που οργάνωσε 
στις 7 Απριλίου 2016 το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή και τόνισε τη 
σημασία των εργοδοτών στην αύξηση της απασχόλησης 
τονίζοντας ότι οι εργοδότες μπορούν να καλύπτουν τις 
κενές θέσεις με κατάλληλο προσωπικό από τα άτομα που 
αναζητούν εργασία.

Συμμετοχή στη συνδιάσκεψη της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO)

Στη 105η Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από το Γενικό του Γραμματέα, κ. 
Μάριο Τσιακκή και το Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων κ. Αιμίλιο Μιχαήλ.  

Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα της αξιοπρεπούς 
εργασίας στις Παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, της 
απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για την ειρήνη και 
ανθεκτικότητα και της αξιολόγησης του αντίκτυπου της 
διακήρυξης της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την δικαιοσύνη για μια 
δίκαιη παγκοσμιοποίηση.

Πέραν από τις επαφές που είχαν με εκπροσώπους του 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων 
χωρών για θέματα εργασιακών σχέσεων, οι εκπρόσωποι 
του ΚΕΒΕ συμμετείχαν στις εργασίες των Επιτροπών και 
κατέθεσαν τις απόψεις και προβληματισμούς των κυπρίων 
εργοδοτών.
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Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Επιμορφωτική δραστηριότητα

Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το 
2015 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 43 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 2015 συνεχίστηκε 
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	3	φορές)
-	 «Η	 Επαγγελματίας	 Γραμματέας	 που	 κάνει	 τη	 Διαφορά»	

(Λευκωσία, Λεμεσός)
-	 «Αποτελεσματική	Είσπραξη	Οφειλών»
 (Λευκωσία, Ελ. Περ. Αμμ/στου)
-	 «Αρίστευση	 Μέσα	 Από	 την	 Ορθή	 Διοίκηση	 Έργων»	

(Λευκωσία)
-	 «Ενέγγυες	Πιστώσεις	 2015	 –	 Εργαλεία	 και	 Βοηθήματα»	

(Λευκωσία, Λεμεσός)

-	 «Πρακτική	 Εφαρμογή	 Εργατικής	 Νομοθεσίας	 από	 τις	
Επιχειρήσεις»

 (Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός, Λάρνακα)
-	 «Τεχνικές	 Πώλησης	 σε	 περίοδο	 Οικονομικής	 Ύφεσης»	

(Λευκωσία)
-	 «Εξαγωγικό	 Εμπόριο	 –	 Τι	 Πρέπει	 να	 Γνωρίζουμε»	

(Λευκωσία)
-	 «Αξιοποίηση	των	Social	Media	για	Σκοπούς	Μάρκετινγκ,	

Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών»
 (Λευκωσία, Λεμεσός)
-	 «Στρατηγική	 Πωλήσεων	 σε	 Δύσκολους	 Καιρούς»	

(Λευκωσία)
-	 «Δεξιότητες	 Μέτρησης	 και	 Βελτίωσης	 της	

Παραγωγικότητας»
 (Λευκωσία)
-	 «Αποτελεσματική	Διαχείριση	Εφοδιασμού	 και	Αποθήκης	

μέσα σε Συνθήκες Οικονομικής Περισυλλογής» (Λευκωσία)
-	 «Innovative	 Emarketing	 and	 Ecommerce	 Methods	 for	

Tourism	Enterprises	in	Cyprus»
 (Πάφος)
-	 «Growing	the	Family	Business»
 (Λεμεσός)
-	 «Content	Marketing	and	Online	Reputation	Management	

for	Cyprus	Small	Enterprises»

 (Λευκωσία)
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-	 «Στρατηγική	 για	 Επιβίωση	 και	 Ανάπτυξη	 της	
Οικογενειακής Επιχείρησης: Διαχείριση της κρίσης και 
της Μετάβασης στην Επόμενη Γενιά»

 (Λάρνακα, Λεμεσός)
-	 «Identifying	and	Implementing	a	Customer	Strategy	as	a	

Driver	of	Business	Excellence»
 (Λευκωσία)
-	 «Εκπαίδευση	 Υπεύθυνων	 Ασφάλειας	 και	 Υγείας	

(ΕΣΥΠΠ)» (Λευκωσία)
-	 «Πιστωτική	Πολιτική	και	Έλεγχος	Πιστώσεων»
 (Λευκωσία)
-	 «Ο	Υπάλληλος	του	Τμήματος	Υποδοχής	που	ξεχωρίζει»	

(Ελ. Περ. Αμμ/στου)
-	 «4	 Βασικά	 Θέματα	 των	 Ενέγγυων	 Πιστώσεων	 –	 Οι	

Εφαρμογές και οι Επιπτώσεις τους»
 (Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός)
-	 «Σωστή	 Οργάνωση	 και	 Καλή	 Διαχείριση	 στο	 Γραφείο»	

(Λευκωσία, Λεμεσός)
-	 «Έξυπνες	Ιδέες	για	Ενέργειες	Μάρκετινγκ»
 (Λευκωσία)
-	 «Εργατική	Νομοθεσία	στις	Επιχειρήσεις»
 (Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός)
-	 «Η	Σημασία	της	Συμμόρφωσης	των	Επιχειρήσεων	με	το	

Δίκαιο του Ανταγωνισμού»
 (Λευκωσία) 
-	 «Διαχείριση	Επικίνδυνων	Υλικών»
 (Λευκωσία)
-	 «Tactical	 Sales	 Initiatives	 and	 Online	Marketing	 for	 the	

Cyprus	Tourism	Sector»
 (Πάφος)
-	 «Managing	 the	 Innovation	 Process	 –	 A	 Practical	

Programme	 to	Help	Build	A	More	 Innovative	Culture	 in	
the	Company»

 (Λευκωσία)     

Επαγγελματικές εξετάσεις

Το Φεβρουάριο του 2015, το ΚΕΒΕ συνήψε συνεργασία 
με	 τον	 Κυπριακό	 Σύνδεσμο	 Πληροφορικής	 (CCS	 -	 Cy-
prus	 Computer	 Society)	 	 που	 αποτελεί	 τον	 ανεξάρτητο,	
μη κερδοσκοπικό οργανισμό των Επαγγελματιών 
Πληροφορικής	της	Κύπρου	για	την	προώθηση	του	ECDL	
(European	 Computer	 Driving	 Licence)	 ανάμεσα	 στις	
κυπριακές επιχειρήσεις. 

Το	 ECDL	 λειτουργεί	 σε	 148	 χώρες	 και	 προσφέρεται	 σε	
41 γλώσσες συμβάλλοντας έμπρακτα στην απρόσκοπτη 
διακίνηση του προσωπικού με διεθνώς αναγνωρισμένα 

προσόντα από χώρα σε χώρα. Αναγνωρίζεται από 

κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς 

και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς ως το κατ’ εξοχήν αξιόπιστο 

εργαλείο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων διεθνώς. 

Τα	 προγράμματα	 πιστοποίησης	 ECDL	 καλύπτουν	 κάθε	

επίπεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, από τις παιδικές ηλικίες σε εισαγωγικό 

επίπεδο έως και τους επαγγελματίες σε εξειδικευμένο 

επίπεδο. Το σύγχρονο αυτοματοποιημένο εξεταστικό 

σύστημα	 του	ECDL	Κύπρου	είναι	 αντικειμενικό	 και	 δίκαιο	

προς τους υποψηφίους ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο 

με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία για 

παροχή ίσων ευκαιριών επιτυχίας στις εξετάσεις σε άτομα 

με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.

Στην	 Κύπρο	 τα	 προγράμματα	 ECDL	 προσφέρονται	 σε	

πάνω από 200 Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Εξεταστικά 

Κέντρα σε όλες τις επαρχίες. 

Το ΚΕΒΕ εκτιμά το κύρος και την αξιοπιστία που εμπνέει 

μια	διεθνώς	αναγνωρισμένη	εξέταση	όπως	είναι	το	ECDL.	

Με τη στρατηγική αυτή συνεργασία προσβλέπει σε 

περαιτέρω	προώθηση	και	ενδυνάμωση	του	θεσμού	ECDL	

προς όφελος των μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και 

ανέργων	υποψηφίων	και	κατόχων	του	ECDL	από	τη	μία,	και	

των	επιχειρήσεων	και	οργανισμών	που	υιοθετούν	το	ECDL	

για πρόσληψη, πιστοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού τους, από την άλλη. 

Αναμένεται ότι όλοι οι οργανισμοί και επιχειρήσεις θα 

επικροτήσουν μια τέτοια διεθνούς εμβέλειας συνεργασία και 

θα	αναγνωρίζουν	τα	πιστοποιητικά	του	ECDL	για	σκοπούς	

προσλήψεων.	 Η	 υιοθέτηση	 του	 ECDL	 για	 τεκμηρίωση	

των ικανοτήτων του νεοεισερχόμενου ή και υφιστάμενου 

προσωπικού αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το 

κόστος εκπαίδευσης της επιχείρησης. 

Τα	πιστοποιητικά	ECDL	πλέον	φέρουν	και	το	λογότυπο	του	

ΚΕΒΕ.

Το	KEBE	και	το	CCS	συμμετείχαν	με	αντίστοιχο	περίπτερο	

στην εκπαιδευτική έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2016» 

που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε 

συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου.
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Πληροφόρηση

Η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έγκυρη και άμεση παροχή επιχειρηματικής 
πληροφόρησης και για αυτό το λόγο το Κυπριακό  Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εμπλουτίζει σε συνεχή και 
συστηματική βάση το σύστημα παροχής πληροφοριών του. 

Η πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω των διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης 
που προσφέρει αλλά και μέσω των Ευρωπαϊκών έργων στα 
οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ, οι επιχειρηματικές συνεργασίες, 
οι τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις σε Κύπρο και 
εξωτερικό, η προώθηση των Κυπριακών προϊόντων και 
υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως επίσης και η υποβοήθηση 
των επιχειρήσεων του νησιού για την αναβάθμιση και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, αποτελούν τα 
βασικά συστατικά του φάσματος της πληροφόρησης που 
παρέχει το ΚΕΒΕ στα μέλη του. Η διοργάνωση σεμιναρίων 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια άλλη μορφή 
πληροφόρησης, για την οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά 
σε άλλο μέρος της παρούσας έκθεσης. 

Τράπεζα πληροφοριών ΚΕΒΕ

Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει 
περισσότερες από 8,000 καταχωρήσεις και είναι μοναδική στο 
είδος της πηγή πληροφόρησης με στοιχεία των κυπριακών 
επιχειρήσεων που αφορούν τους τομείς δραστηριοτήτων 
τους ως επίσης και στοιχεία επικοινωνίας. Επιπρόσθετα 
περιέχει στοιχεία των Κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών 
οργανισμών, ξένων επιμελητηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών στη Κύπρο και το εξωτερικό. Η τράπεζα 
πληροφοριών με τα στοιχεία των μελών είναι συνδεδεμένη 
με	την	ιστοσελίδα	του	ΚΕΒΕ	(www.ccci.org.cy).

Εμπορική βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας η βιβλιοθήκη του ΚΕΒΕ 
αποτελείται κατά κύριο λόγο από εμπορικούς οδηγούς 
διαφόρων χωρών σε ηλεκτρονική μορφή. Οι οδηγοί αυτοί 
περιέχουν στοιχεία για τις επιχειρήσεις των χωρών αυτών 
περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. 

Υπάρχει επίσης χώρος με αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από το 1923, τις παλιές εκδόσεις του ΚΕΒΕ 

και τις Συνθήκες Ίδρυσης της ΕΕ. Επίσης, στη διάθεση 
του κοινού είναι οι εκδόσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου και άλλες περιοδικές εκδόσεις επιχειρηματικού 
περιεχομένου. 

Ενημέρωση μελών

Η τακτική επικοινωνία με τα μέλη του και η ενημέρωση 
τους για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος τους 
αποτελούν τους βασικότερους στόχους του ΚΕΒΕ. Αυτό 
επιτυγχάνεται ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
και της  αποστολής ημερήσιου ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
δελτίου σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, καθώς και σε 
διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς το 
οποίο υποστηρίζεται από μια δυναμική ιστοσελίδα μέσω της 
οποίας ο αναγνώστης μπορεί να ενημερώνεται πάνω σε ένα 
ευρύτατο φάσμα θεμάτων οικονομικού και επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος.

Κατ’ ιδίαν πληροφόρηση  – Trade Enquiries

Η κατ’ ιδίαν πληροφόρηση τόσο των Κυπρίων όσο και των 
ξένων επιχειρηματιών στόχο έχει την παροχή αναγκαίων 
πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά επιχειρηματικές 
συνεργασίες. Λόγω της ευελιξίας του συστήματος 
πληροφόρησης του Επιμελητηρίου, γίνεται εφικτή η 
εξυπηρέτηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, 
ενδιαφερόντων συνεργασίας για την προώθηση των 
εμπορικών συναλλαγών των Κυπριακών επιχειρήσεων με 
ξένους.

Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ

Η ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ www.ccci.org.cy παρέχει πλήρη 
πληροφόρηση στους εκατοντάδες επισκέπτες της από 
την Κύπρο και το εξωτερικό, σχετικά με τις υπηρεσίες και 
τις δραστηριότητες του.  Περιέχει ενημερωμένο κατάλογο 
των μελών του με πληροφόρηση όσον αφορά τον τομέα 
εργασιών τους και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας Παρέχει 
επίσης άμεση ενημέρωση για τα οικονομικά δρώμενα του 
τόπου, πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τις Εμπορικές αποστολές, τις εκδηλώσεις, εκθέσεις και 
σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης 
Κύπρου 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
αποτελεί	 το	 εθνικό	 σημείο	 επαφής	 του	Δικτύου	 “Enterprise	
Europe	 Network”	 (http://een.ec.europa.eu/)	 και	 απαρτίζεται	
από το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ), το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. 

Το	Δίκτυο	“Enterprise	Europe	Network”	είναι	μία	πρωτοβουλία	
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
2014	-	2020	(COSME).	

Το ΕΕΝ αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο υποστήριξης 
των ΜμΕ στον κόσμο και εκπροσωπείται σε 66 χώρες: 
28 Κράτη Μέλη Ε.Ε. συν την Αίγυπτο, Αλβανία, Αμερική, 
Αργεντινή, Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, 
Γεωργία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, 
Ιορδανία, Ισλανδία,  Ισραήλ, Καμερούν, 
Καναδά, Κίνα, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, 
Μεξικό, Μολδαβία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, 
Νορβηγία, Νότιο Κορέα, Ουκρανία, 
Παραγουάη, Περού, Ρωσία, Σερβία, 
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Τουρκία, Τυνησία, 
ΦΥΡΟΜ, Χιλή.

Το ΕΕΝ και κατ’ επέκταση το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου παρέχει 
πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομίας και την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΒΕ ως μέλος 
σε αυτό το Δίκτυο είναι οι ακόλουθες:

•	 Εξεύρεση	 κατάλληλου	 χρηματοδοτικού	 προγράμματος	
(Εθνικά και Ευρωπαϊκά) σύμφωνα με την οικονομική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, τους στρατηγικούς της 
στόχους και το μέγεθός της

•	 Παροχή	πληροφοριών	και	 καθοδήγηση	 για	 την	Κοινοτική	
Νομοθεσία καθώς και για το Νομικό Πλαίσιο που επικρατεί 
σε άλλες χώρες με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά 
ή με τρίτες χώρες

•	 Εξεύρεση	επιχειρηματικών	συνεργατών	στο	εξωτερικό

•	 Διευθέτηση	 συναντήσεων	 (Β2Β)	 στο	 εξωτερικό	 για	
επιχειρηματικές συνεργασίες

•	 Υποστήριξη	 της	 εξωστρέφειας	 και	 της	 διεθνοποίησης	
των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας των 
επιχειρηματικών τους προφίλ με σκοπό την προώθηση 
τους στο εξωτερικό

•	 Ενημέρωση	για	τις	Πολιτικές	και	τις	πρωτοβουλίες	της	ΕΕ	
σε σχέση με τις επιχειρήσεις

•	 Διεξαγωγή	Δημόσιων	Διαβουλεύσεων	της	ΕΕ	με	στόχο	τη	
συλλογή απόψεων σε συγκεκριμένη Κοινοτική Νομοθεσία 
που πρόκειται να εισαχθεί ή τροποποιηθεί με απώτερο 
σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου προς όφελος των επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα	κατά	 τη	διάρκεια	 της	περιόδου	2015	 -	2016,	
πραγματοποιήθηκαν 17 τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 

θέματα της Ε.Ε. όπου έλαβαν μέρος πέραν 
των 650 επιχειρήσεων.  Διεκπεραιώθηκαν 
πέραν των 600 εξειδικευμένων ερωτημάτων 
που τέθηκαν από επιχειρήσεις και 
αφορούσαν χρηματοδοτήσεις, εξεύρεση 
επιχειρηματικών συνεργατών, νομικές 
πρακτικές σε άλλες χώρες, διαδικασίες 
ΦΠΑ, περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και 
εμπορικές διαφορές. Το Κέντρο συνέβαλε 
στη διοργάνωση 13 επιχειρηματικών 
συναντήσεων στα πλαίσια επιχειρηματικών 

αποστολών από και προς την Κύπρο. Δημιουργήθηκαν 33 νέα 
επιχειρηματικά προφίλ Κυπριακών εταιρειών για προώθηση 
τους στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να προκύψουν 3 
επιχειρηματικές συμφωνίες. 

Εκδόθηκαν 22 ηλεκτρονικές εφημερίδες και περίπου 
200 εγκύκλιοι που στάλθηκαν σε 9.000 ΜΜΕ. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκαν 37 επιτόπιες επισκέψεις σε όλη την 
Κύπρο με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου 
σε τοπικές επιχειρήσεις.

Τράπεζες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελούν επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ που έχουν ως σκοπό 
τόσο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής 
κοινότητας όσο και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Το ΚΕΒΕ 
έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει τις σημαντικότερες 
ηλεκτρονικές πηγές με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
Κυπριακών  επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  
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TED 

Ο	διαδικτυακός	τόπος	TED	θεωρείται	το	συμπλήρωμα	της	
Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ που αφορά τις Ευρωπαϊκές 
προκηρύξεις	δημοσίων	συμβάσεων	(http://ted.europa.eu).

CORDIS  

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης 
αναφορικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας, της 
Καινοτομίας	και	της	Τεχνολογικής	Ανάπτυξης	 (http://cordis.
europa.eu).	

EU who is who 

Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο στον οποίο 
εμπεριέχονται τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, 
υπηρεσιών και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της	ΕΕ	(http://europa.eu/whoiswho).

CURIA   

Ο	 διαδικτυακός	 τόπος	 CURIA	 είναι	 μία	 βάση	 δεδομένων	
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η 
ηλεκτρονική μορφή των κειμένων του Δικαστηρίου 
διατίθεται δωρεάν μέσω διαδικτύου και σκοπό έχει την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τα κείμενα αυτά δύνανται 
να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα δημοσιεύονται 
στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου και του 
Πρωτοδικείου», θεωρούνται ως τα μόνα αυθεντικά και 
υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη 
ηλεκτρονική τους μορφή. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται 
στη βάση δεδομένων επιτρέπεται να αναπαραχθούν με την 
προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή, καθώς και ότι δεν 
είναι	αυθεντικά	και	διατίθενται	δωρεάν	 (http://curia.europa.
eu/).	

EUR-Lex   

Πρόκειται για την πύλη της Ε.Ε. στη νομοθεσία. Μέσω 
της πύλης αυτής παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης 
νομοθεσιών, νομολογιών και άλλων νομικών εγγράφων της 
Ε.Ε.	(http://eur-lex.europa.eu).		

Legislative Observatory (OEIL)

Πρόκειται για βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στην οποία ο χρήστης μπορεί να 
παρακολουθήσει την πορεία εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης 
πράξης	από	την	πλευρά	του	Κοινοβουλίου	(http://www.eu-
roparl.europa.eu/oeil).

PreLex  

Η εν λόγω βάση δεδομένων σχετίζεται με τις διαθεσμικές 
διαδικασίες και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των 
κύριων σταδίων διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων 
(http://ec.europa.eu/prelex).

Eurostat

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

Market Access Database 

Παρέχει πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ 
της	Ε.Ε.	και	τρίτων	χωρών.	Η	πρόσβαση	στα	τμήματα	Sec-
toral	 and	 Trade	 Barriers	 Database,	 SPS	 Database,	 Statis-
tics	και	Studies	είναι	 ελεύθερη.	Η	πρόσβαση	στα	τμήματα	
Exporter’s	 Guide	 και	 Applied	 Tariffs	 είναι	 περιορισμένη	 σε	
επισκέπτες	από	τα	κράτη	μέλη	(http://madb.europa.eu).

Taxation and Customs Unions Databases 

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων συγκροτείται από τις 
τελωνειακές	 υπηρεσίες	 των	 κρατών	 μελών	 της	 ΕΕ	 (http://
ec.europa.eu/taxation_customs).

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
με επιτυχία σε διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

•	 Support	for	small	and	medium-sized	enterprises	engaging	
in	 apprenticeships:	 apprenticeship	 coaches	 for	 SMEs	
(AC4SME)

 Ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τα 
2/3 των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, 
οι επιχειρήσεις αυτές δυσκολεύονται να αποδεχτούν 
μαθητευόμενους	 του	 συστήματος	 μαθητείας	 (appren-
tices)	 σε	 σύγκριση	 με	 τις	 μεγάλες	 επιχειρήσεις.	 Σκοπός	
του	 έργου	 Apprenticeship	 Coaches	 for	 SMEs	 -	 AC-
4SME	είναι	να	εντάξει	περισσότερες	ΜΜΕ	στο	σύστημα	
μαθητείας, αναπτύσσοντας και εκπαιδεύοντας ένα δίκτυο 
από συμβούλους μαθητείας στα Εμπορικά Επιμελητήρια 
της Ευρώπης, εφοδιάζοντας τους παράλληλα με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
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στηρίξουν τις ΜΜΕ για να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις 
μαθητείας στο μέλλον. Οι σύμβουλοι στα Επιμελητήρια θα 
έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να γνωρίσουν από 
κοντά πετυχημένα μοντέλα συστημάτων μαθητείας όπως 
αυτά λειτουργούν στη Γερμανία και Αυστρία συγκεκριμένα. 

	 Το	έργο	Apprenticeship	Coaches	for	SMEs	-	AC4SME	έχει	
μόλις εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενώ θα διαρκέσει για 2 χρόνια. Επικεφαλής 
εταίρος είναι τα Ευρωεπιμελητήρια που εδρεύουν στις 
Βρυξέλλες, ενώ συμμετέχουν άλλα 18 Επιμελητήρια σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

•	 Preventing business failure and insolvency 
(PRESOLVE)

	 Το	Φεβρουάριο	2016	ξεκίνησαν	οι	εργασίες	του	έργου	PRE-
SOLVE,	το	οποίο	συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή με επικεφαλή εταίρο τα Ευρωεπιμελητήρια και 
εταίρους άλλα 14 επιμελητήρια από χώρες της Ευρώπης. 

 Στόχος του έργου είναι να παρέχει στήριξη σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες με 
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και θεωρούνται 
αφερέγγυα ή οδεύουν προς την αφερεγγυότητα. 
Η στήριξη αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά 
καταρτισμένων συμβούλων των Επιμελητηρίων, οι 
οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους διάφορα διαγνωστικά 
αλλά και εργαλεία αντιμετώπισης τέτοιων δυσκολιών τα 
οποία θα αναπτυχθούν βάση του πετυχημένου μοντέλου 
που χρησιμοποιεί το Επιμελητήριο Βρυξελλών, ενώ  θα 
μεταφραστούν και θα κοινοποιηθούν από τους εταίρους 
του έργου στην κάθε χώρα.

•	 Growing Entrepreneurship Across Regions  (GEAR)

	 Το	νέο	έργο	 “Growing	Entrepreneurship	Across	Regions	
(GEAR)”		υλοποιείται	στα	πλαίσια	του	προγράμματος	ER-
ASMUS	for	Young	Entrepreneurs	και		συγχρηματοδοτείται	
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εταίρος στην Κύπρο είναι 
το ΚΕΒΕ, ενώ συμμετέχουν άλλοι 6 εταίροι Επιμελητήρια 
και Πανεπιστήμια  από το Βέλγιο, Γαλλία, Ην. Βασίλειο. 
Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Η εναρκτήρια συνάντηση 
του έργου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες  το 
Φεβρουάριο 2016, ενώ το έργο έχει διάρκεια 2 ετών.

 Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κινητικότητας νέων επιχειρηματιών με στόχο τη βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης, της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

όπως επίσης και της δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών 
της Ευρώπης. Μεταξύ των στόχων του έργου είναι η 
μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από  τον Επιχειρηματία 
Φιλοξενίας προς το Νέο Επιχειρηματία, και αντίστροφα, 
μεταφέροντας καινοτόμες ιδέες, δημιουργώντας 
ευκαιρίες όπως επιτυχημένες συνεργασίες, επέκταση των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε άλλη χώρα, εξεύρεση 
νέων λύσεων και αναβάθμιση της επιχείρησης, κλπ. 

 Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, διοργανώθηκε 
ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο ‘Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία για Νέους’ με σκοπό την ενημέρωση 
ενδιαφερόμενων προσώπων και φορέων αναφορικά με 
τους στόχους του έργου και τα οφέλη και ευκαιρίες τόσο 
Νέων Επιχειρηματιών όσο και Επιχειρηματιών Φιλοξενίας, 
ενώ παράλληλα στάλθηκαν εγκύκλιοι και δελτία τύπου με 
στόχο την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχής τους 
στο εν λόγω έργο. 

•	 EUPA_NEXT- Validation of formal, non-formal and 
informal learning: The case study of Administration

 Ένα από τα νέα έργα στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ έχει 
τίτλο	 “EUPA-NEXT	 Επικύρωση	 της	 τυπικής,	 μη	 τυπικής	
και άτυπης μάθησης: Η περίπτωση του Διοικητικού 
Προσωπικού” του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
εναρκτήρια διακρατική συνάντηση  εταίρων στην Κύπρο 
τον Οκτώβριο του 2016. Το έργο αυτό υλοποιείται  στα 
πλαίσια	 του	 προγράμματος	 Erasmus+	 (KA2,	 Strategic	
Partnership,	 Partnerships	 for	 Innovation	 and	 Exchange	
of	 Good	 Practices	 in	 the	 VET	 Sector),	 με	 συντονιστή	
εταίρο	 την	 εταιρεία	 MMC	 Mediterranean	 Management	
Centre	και	εταίρους	το	ΚΕΒΕ		και	την	Κυπριακή	Εταιρεία	
Πιστοποίησης (ΚΕΠ)  από Κύπρο, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι 
προέρχονται από τη Σλοβακία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία 
και Ελλάδα. Το έργο έχει διάρκεια  3 χρόνια. 

	 Το	 έργο	 EUPA_NEXT	 είναι	 η	 συνέχιση	 του	 πολύ	
επιτυχημένου	 έργου	 EUPA	 (Leonardo	 DOI)	 κατά	 την	
υλοποίηση του οποίου αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων για το προσωπικό διοίκησης 
σε	τέσσερα	επίπεδα	του	EQF/ΕΠΠ	(επίπεδα	2,3,4	και	5),	
καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης και εκπαιδευτικό 
υλικό	 για	 το	 επίπεδο	 2.	 Το	 έργο	 EUPA_NEXT	 στοχεύει	
στην εκχώρηση πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο 
επαγγελματικών	 προσόντων	 (επίπεδα	 3-5)	 με	 τη	 χρήση	
του	ECVET	και	στην	ανάπτυξη	προγραμμάτων	σπουδών	
και εκπαιδευτικού υλικού για τον εκπαιδευτή για τα 
ίδια επίπεδα, καθώς και ηλεκτρονικών βιβλίων για τους 
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καταρτιζόμενους.	Το	EUPA_NEXT	θα	πιστοποιήσει	όλα	τα	
υλικά των προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης μέσω 
ISO.	Επιπλέον	στοχεύει	 να	αναπτύξει	μια	διαπιστευμένη	
αξιολόγηση για τα επίπεδα 2, 3, 4 και 5. Η αξιολόγηση 
θα	 πιστοποιηθεί	 μέσω	 ISO	 με	 το	 σχετικά	 νέο	 πρότυπο	
ISO17024	που	πιστοποιεί	προσωπικές	ικανότητες.

 Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, υλοποιήθηκε η έρευνα 
σχετικά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
των χωρών που συμμετέχουν στο έργο αναφορικά με 
το	EQF	και	ECVET	και	ολοκληρώθηκε	με	την	Συγκριτική	
Έκθεση όλων των υπό μελέτη χωρών της ΕΕ. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαλείων της έρευνας υλοποιούνται με την επιστημονική 
και τεχνική υποστήριξη του εταίρου από την Γερμανία.

•	 National authorities for apprenticeship: companies 
as sustainable partners for apprenticeship in 
Greece and Cyprus (NAA-GR-CY)

 Πρωταρχικός σκοπός του έργου αυτού, είναι να 
ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό της Μαθητείας στα 
ελληνικά και κυπριακά συστήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), με βάση τις 
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στη Γερμανία, 
μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας. Μεταξύ των στόχων του έργου, είναι να 
καταρτίσει οδηγούς μεθοδολογίας για τη Μαθητεία, 
με τους οποίους θα βοηθήσει και θα παρακινήσει τις 
ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις να κάνουν τις 
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αναγνωριστούν ως χώροι 
παροχής ποιοτικής Μαθητείας και να αναπτύξει δίκτυα 
συνεργασίας για το θέμα αυτό, μεταξύ των ελληνικών 
και κυπριακών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών 
Σχολών Μαθητείας που λειτουργούν στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο. Το έργο ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 
2017.

 Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, υλοποιήθηκε η έρευνα 
της  χαρτογράφησης  του συγκεκριμένου εργασιακού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της 
ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης της Μαθητείας στις 
δύο χώρες. Παράλληλα ο εταίρος της Γερμανίας (BIBB) 
διοργάνωσε τη 2η διακρατική συνάντηση εταίρων στη 
Βόννη σε συνδυασμό με  ενημερωτικό εργαστήρι το 
Φεβρουάριο του 2016. Τέλος, βρίσκεται στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης η έκδοση Οδηγών αναφορικά με την 
ανάπτυξη και προσαρμογή διαδικασιών στις επιχειρήσεις 

που εμπλέκονται στη μαθητεία π.χ. Κανονισμών 
Μαθητείας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Προδιαγραφές 
στις επιχειρήσεις ως παροχείς κατάρτισης, Ίδρυση και 
λειτουργία ενδιάμεσου δικτύου επικοινωνίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και σχολείων. 

•	 Leading by Example

	 Το	έργο	“Leading	by	Example”	συγχρηματοδοτείται	από	
την	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 –	 Γ.Δ.	 EuropeAid	 που	 είναι	
υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική και εξωτερική 
βοήθεια της ΕΕ και υλοποιείται από το ΚΕΒΕ και το 
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό  Επιμελητήριο. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2017.

 Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της 
εμπιστοσύνης, της συνεργασίας ως επίσης και στη 
συμφιλίωση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο 
κοινοτήτων περιλαμβανομένου του επιχειρηματικού 
κόσμου. Επίσης στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 
της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο.  

 Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση διοργανώθηκαν 
διάφορες εκδηλώσεις ως μέρος μιας σειράς μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ε/Κ και Τ/Κ 
κοινότητας. Ανάμεσα τους και η εκδήλωση με τίτλο 
“Πρακτική Άσκηση στην άλλη Κοινότητα” όπου 
παρουσιάστηκαν οι επιτυχημένες τοποθετήσεις  21 
Ασκούμενων σε 18 Εταιρείες στην Ε/κ και Τ/Κ κοινότητα, 
ενώ ήδη ο πρώτος κύκλος του  δικοινοτικού σχεδίου 
πρακτικής άσκησης 24 νέων ανέργων πτυχιούχων 
στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα, 
διοργανώθηκε δικοινοτικό σεμινάριο με τίτλο “Ο 
Δημιουργικός Τομέας μετά τη λύση” ενώ προχώρησε  
η ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών για τη 
δημιουργία του «Πάρκου Συνεργασίας» απέναντι από το 
Λήδρα Πάλας. 
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•	 Designing and testing new management skills 
for the development of the waste electrical and 
electronic equipment recycling and re-use system 
in Europe (EwasteR)

 Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου 
έργου	 EwasteR	 είναι	 η	 δημιουργία	 και	 υλοποίηση	 ενός	
νέου, υψηλής ποιότητας διεπιστημονικού προγράμματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τομέα ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
αποβλήτων στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ανάγκη 
για εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό 
σε ένα νέο και καίριο τομέα βιώσιμης ανάπτυξης. Το 
έργο υλοποιείται από δεκατρείς φορείς, σε τέσσερις 
διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, 
Κύπρος) και αποσκοπεί στο: (1) να προσδιορίσει τις 
βασικές ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα (γνώση, δεξιότητες, ικανότητα) στο 
πεδίο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, (2) 
να δημιουργήσει ένα νέο επαγγελματικό προσόν στο 
συγκεκριμένο τομέα με βάση Ευρωπαϊκά κριτήρια 
ποιότητας, και (3) να αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που να 
οδηγεί στην απόκτηση του εν λόγω προσόντος μέσω 
καινοτόμων	 μεθόδων	 διδασκαλίας	 όπως:	 open	 source	
learning,	virtual	mobility,	lab-shadowing	κ.τ.λ.	

	 Το	έργο	EwasteR	έχει	διάρκεια	2	χρόνια	και	αναμένεται	να	
ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2017.

•	 Πράσινες θέσεις εργασίας στον τομέα των 
οργανικών αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής 
οικονομίας (Valorisation des dechets organiques – 
VALORG)

 Το ΚΕΒΕ είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο καινοτόμο 
Ευρωπαϊκό	 συγχρηματοδοτούμενο	 έργο	 VALORG,	 το	
οποίο διήρκησε 18 μήνες και ολοκληρώθηκε το Μάιο 
2016. Με 17 οργανισμούς σε 5 χώρες της Ευρώπης, οι 
εταίροι	 του	 VALORG	 	 εργάστηκαν	 για	 να	 μειώσουν	 την	
παραγωγή των αποβλήτων στην πηγή, τη μεταφορά και 
τη διαλογή των αποβλήτων, και την ανάκτηση του υλικού 
και της ενέργειας. Για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις 
ανάγκες της περιοχής, η κάθε χώρα έχει δημιουργήσει μια 
ομάδα εργασίας που αποτελείται από τοπικούς δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα κυκλικό 
οικονομικό μοντέλο για την ανάκτηση των αποβλήτων 
σε τοπικό επίπεδο και έχει επιτευχθεί η πρόσβαση στις 

πράσινες θέσεις εργασίας για άτομα με χαμηλό επίπεδο 
προσόντων. 

•	 STS-MED Μεσογειακό Ευρωπαϊκό έργο 
ενίσχυσης των τεχνολογιών συγκεντρωμένης 
ηλιακής ενέργειας (Small Scale Solar Units for 
Mediterranean Communities)

 Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι δραστηριότητες του έργου 
STS-MED,	που	συγχρηματοδοτείται	από	το	«Μεσογειακό	
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης των τεχνολογιών 
συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας»,  το οποίο εστιάζεται 
στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάχυση της πρωτοποριακής 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε δημόσια κτίρια. Το συγκεκριμένο έργο θα αναπτύξει 4 
μονάδες	 επίδειξης	 με	 συνολική	 ισχύ	 400kw,	 βασισμένες	
στη συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια για την εξυπηρέτηση 
των ενεργειακών αναγκών 20,000 χρηστών που 
προέρχονται από 20 τοπικές κοινότητες της Μεσογείου. 
Το έργο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2016.

 Ο ρόλος του 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 εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, 
κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών που εμπλέκονται αλλά και με την ενίσχυση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Κύπρου 
σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, διοργάνωσαν 3 ημερίδες 
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου τον Απρίλιο 
του 2016, όπου έγιναν και τα εγκαίνια του Καινοτόμου 
Συστήματος	Ηλιακής	Ενέργειας	Linear	Fresnel.	Η	πρώτη	
ημέρα αφορούσε από κοινού τους επαγγελματίες και 
τεχνικούς του κλάδου της ενέργειας με την παρουσίαση 
γενικών πληροφοριών του έργου στην Κύπρο και 
πανευρωπαϊκά ενώ η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη 
σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές πτυχές των τεχνολογιών 
και των συστημάτων με παροχή τεχνικών γνώσεων 
στον κλάδο της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας 
και των τελευταίων συναφών τεχνολογικών εξελίξεων 
περιλαμβανομένου του Καινοτόμου συστήματος Ηλιακής 
Ενέργειας	Linear	Fresnel.	Η	τρίτη	ημέρα	επικεντρώθηκε	σε	
εκπαιδευτική εκδρομή στο Πεντάκωμο όπου βρίσκονται 
οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ηλιακών Εφαρμογών 
ΠΡΩΤΕΑΣ.
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•	 European Senior Citizens’ Actions to Promote 
Exchange in tourism – ESCAPE

 Με καθοριστική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 
έργου	 ESCAPE	 το	 Φεβρουάριο	 2016.	 Στο	 έργο,	 όπου	
το ΚΕΒΕ επενέργησε ως επικεφαλής εταίρος, διεξήχθη 
μια	 έρευνα-μελέτη	 αναφορικά	 με	 τις	 ανάγκες	 και	 τις	
προσδοκίες των τουριστών ηλικίας άνω των 55 κατά τους 
χειμερινούς	 μήνες	 (Νοέμβριο-Μάρτιο)	 και	 αναπτύχθηκαν	
10 τουριστικά πακέτα στις χώρες της Βουλγαρίας, 
Γαλλίας, Ιταλίας, Κύπρου και Πορτογαλίας που στοχεύουν 
στην	αγορά	των	ατόμων	55+.	Παράλληλα,	δημιουργήθηκε	
η	ιστοσελίδα	www.escape2europe.eu	όπου	άτομα	ηλικίας	
55+	 μπορούν	 να	 επιλέξουν	 το	 τουριστικό	 πακέτο	 που	
τους ταιριάζει κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ μπορούν να 
εντοπίσουν τουριστικές επιχειρήσεις και χώρους επίσκεψης 
που	 θεωρούνται	 φιλικοί	 προς	 άτομα	 ηλικίας	 55+.	 Τα	
αποτελέσματα του έργου όσο και εισηγήσεις ως προς το 
μέλλον του τουρισμού τρίτης ηλικίας παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν στα πλαίσια διοργάνωσης πανευρωπαϊκού 
συνεδρίου στη Φλωρεντία το Φεβρουάριο 2016.

	 Το	έργο	ESCAPE	συγχρηματοδοτήθηκε	από	το	Ευρωπαϊκό	
πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 2013” 
και  ένωσε τις δυνάμεις 8 εταίρων με κοινό στόχο να 
βελτιώσουν την υφιστάμενη τουριστική υποδομή σε 
έξι χώρες της Ευρώπης: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία προωθώντας το χειμερινό 
τουρισμό και εστιάζοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά 
ατόμων	τρίτης	ηλικίας	55+.	

•	 Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές 
(Mediation meets Judges)

 Τον Οκτώβριο 2015 διοργανώθηκε με πλήρη επιτυχία 
στη	 Λευκωσία	 το	 πανευρωπαϊκό	 συνέδριο	 “Mediation	
meets	Judges	 in	Cyprus!”	όπου	δικαστές	από	διάφορες	
χώρες της Ευρώπης παρουσίασαν στο Δικαστικό Σώμα 
της Κύπρου αλλά και σε άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους 
την εμπειρία τους και θετικές πτυχές της Διαμεσολάβησης 
ως προς τα οφέλη που προσφέρει έναντι της δικαστικής 
οδού. Υπό την αιγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το 
ΚΕΒΕ διοργάνωσε το συγκεκριμένο συνέδριο στα πλαίσια 

συμμετοχής του στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό 
έργο	 “Mediation	 meets	 Judges!”	 	 που	 αποτελεί	 μια	
πρωτοβουλία των Ευρωεπιμελητηρίων με τη στενή 
συνεργασία 9 Επιμελητηρίων και κέντρων διαμεσολάβησης 
σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση που εδρεύει 
στο Παρίσι. 

 Σκοπός του εν λόγω έργου ήταν η προώθηση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές 
και η αύξηση των παραπομπών δικαστικών υποθέσεων 
στη διαμεσολάβηση, παρέχοντας στους δικαστές άμεση 
πληροφόρηση και πρακτικά εργαλεία αναφορικά με 
τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το έργο ξεκίνησε 
τις εργασίες του το Μάρτιο 2014 και ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το Μάρτιο 2016. 

Εκδόσεις Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(ICC)

Ο εκδοτικός οίκος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(International	 Chamber	 of	 Commerce)	 εκπροσωπείται	 στην	
Κύπρο από το ΚΕΒΕ με φάσμα εκδόσεων που αποτελούν 
εχέγγυα για τη σωστή διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι εκδόσεις καλύπτουν 
θέματα διεθνούς εμπορίου, μεταφορών, εμπορικού δικαίου, 
τραπεζικών και ασφαλιστικών διεργασιών, 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 
εμπειρογνώμονες στον τομέα τους καθώς και εκπροσώπους 
διαφόρων οργανισμών.

Οι	εκδόσεις	καλύπτουν	τρεις	γενικές	κατηγορίες	-	Κανονισμοί	
και Πρότυπα του ΔΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες, καθώς και Έργα 
Αναφοράς. Οι κανονισμοί  ενημερώνονται περιοδικά για να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των εμπορικών και τραπεζικών 
πρακτικών.	Οι	πιο	γνωστές	εκδόσεις,	του	ΔΕΕ	είναι	τα	URDG	
(Uniform	 Rules	 for	 Demand	 Guarantees)	 και	 Incoterms®,	
εκδόσεις οι οποίες έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 
30 γλώσσες. 
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Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδόσεις αυτές αποτελούν 
πολύτιμο βοήθημα  για επιχειρηματίες, τραπεζικούς, 
δικηγόρους, νομικούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, συμβούλους 
επιχειρήσεων κ.α.

Εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(WTO)

Το ΚΕΒΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας 
των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). 
Οι εκδόσεις αυτές πραγματεύονται κυρίως οικονομικά θέματα 
και μεταξύ άλλων καλύπτουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, 
διεθνείς εμπορικές στατιστικές, έρευνες αγορών, νομικά 
κείμενα, συμφωνίες, κ.ά. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός 

ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει ορίσει 
το ΚΕΒΕ ως “θεματοφυλάκιο”, δηλαδή ως βάση δεδομένων 
και πληροφοριών του ΠΟΕ, που σκοπό έχει την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση αυτού του εξαιρετικής σημασίας υλικού. 

Εκδόσεις Hνωμένων Εθνών (UN)

Το ΚΕΒΕ ως αποκλειστικός διανομέας έχει τη δυνατότητα 
να προμηθεύσει τις τοπικές επιχειρήσεις με εκδόσεις των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κατόπιν παραγγελίας. Οι εν 
λόγω εκδόσεις καλύπτουν ως επί το πλείστον οικονομικά, 
νομικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και πολιτικές και 
κοινωνικές επιστήμες.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ GS1



2015-2016

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

72

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΚΕΒΕ 
είναι αρμόδιο  για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου με 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την καλύτερη 
προβολή των θέσεων του  στα θέματα που το αφορούν.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας έχει την 
ευθύνη για:

•	 Τη	 συγγραφή	 δελτίων	 τύπων	 και	 ανακοινώσεων	 για	
τα διάφορα θέματα της επικαιρότητας και αποστολή 
τους στα ΜΜΕ

•	 Τη	 συμβολή	 στη	 διοργάνωση	 και	 το	 συντονισμό	
συνεδρίων ή εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ΚΕΒΕ

•	 Τη	 συμβολή	 στη	 διοργάνωση	 και	 το	 συντονισμό	 της	
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ

•	 Την	επιμέλεια	των	ιστοσελίδων	και	του	Newsletter	που	
εκδίδει το ΚΕΒΕ

•	 Την	 επιμέλεια	 των	 μέσων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 του	
ΚΕΒΕ	 (facebook,	 twitter,	 youtube)	 για	 την	 καλύτερη	
προβολή των θέσεων του

•	 Το	 συντονισμό	 με	 όλα	 τα	
τμήματα του ΚΕΒΕ, για να 
προωθούνται οι ανακοινώσεις 
και οι δραστηριότητες των 
Επιχειρηματικών Συνδέσμων προς 
τα ΜΜΕ

•	 Τις	 δημόσιες	 σχέσεις	 του	 ΚΕΒΕ	
με αντιπροσωπείες και επίσημους 
επισκέπτες άλλων χωρών 
στα πλαίσια επιχειρηματικών 
αποστολών και φόρουμ

ΚΕΒΕ Newsletter

Το ΚΕΒΕ έχει προχωρήσει στη 
δημιουργία νέων σύγχρονων  
υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται 
στα μέλη του και γενικά στον 
επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ 

προχώρησε στη δημιουργία μιας σύγχρονης και τεχνολογικά 
αναβαθμισμένης	 ιστοσελίδας	 με	 το	 όνομα	 “KEBE	 news”		
http://news.ccci.org.cy/ η οποία προβάλλει τις τρέχουσες 
οικονομικές εξελίξεις, τα δελτία τύπου και τις εγκυκλίους του 
ΚΕΒΕ, τις αποστολές και τα σεμινάρια που οργανώνει καθώς  
και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν 
τα Μέλη του.

Επίσης, το ΚΕΒΕ προχώρησε στη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού	 Newsletter	 με	 το	
όνομα	 «KEBE	 Newsletter»	 το	
οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
καθημερινά σ’ όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ 
και σ’ όσους δηλώσουν ότι επιθυμούν 
να το λαμβάνουν. Η εγγραφή 
στο	 Newsletter	 είναι	 ανοικτή	 σε	
οποιοδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί. 

Με τις δύο νέες αυτές υπηρεσίες 
του το ΚΕΒΕ προσδοκά να ενισχύσει 
την ενημέρωση των  μελών του 
και να βρίσκεται πιο κοντά στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ, έχει 
προχωρήσει στη δημιουργία σελίδων 
στα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 fa-
cebook,	twitter	και	youtube	με	στόχο	
την προβολή των θέσεων του, των 
αποστολών του, των σεμιναρίων του 
και γενικότερα των εκδηλώσεων του. 

Πρόγευμα εργασίας με ΜΜΕ
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Τοπικά ΕΒΕ

Το 2015 ήταν άλλος ένας χρόνος κατά τον οποίο τα πέντε 
τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου) τα οποία είναι 
ομοσπονδιακά συνδεδεμένα με το ΚΕΒΕ, ανέπτυξαν πλούσια 
δράση	 προς	 την	 κατεύθυνση	 στήριξης	 των	 επιχειρήσεων-
μελών τους.

Ταυτόχρονα, τα τοπικά ΕΒΕ μέσα από την ενεργό συμμετοχή 
τους στα συλλογικά όργανα του ΚΕΒΕ (Συμβούλιο 
και Εκτελεστική Επιτροπή), συνέβαλαν κατά τρόπο 
αποφασιστικό, με την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων, 
στη διαμόρφωση των πολιτικών του ΚΕΒΕ για θέματα 
που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκύπριο 
επίπεδο.

Κορυφαία και καθημερινή προτεραιότητα των τοπικών ΕΒΕ 
δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την παροχή υπηρεσιών 
στα μέλη τους, είτε σε κλαδικό είτε και σε εταιρικό  
επίπεδο, κωδικοποιώντας προβλήματα, παρέχοντας 
συμβουλές και προωθώντας τις ενδεδειγμένες για την 
κάθε περίπτωση λύσεις, άμεσα εκεί όπου ήταν δυνατό ή 
μέσω των εξειδικευμένων τμημάτων ή και των συλλογικών 
οργάνων του ΚΕΒΕ. Η προσφορά προς τα μέλη περιέλαβε 
και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, που σκοπό είχαν τη μεταφορά προς τα 
μέλη εξειδικευμένης γνώσης για θέματα που αποδεδειγμένα 
απασχολούν τον επιχειρηματικό τομέα.

Όλως ιδιαιτέρως σημαντική υπήρξε η συνεισφορά των 
Επιμελητηρίων στα ευρύτερα θέματα των επαρχιών τους, 
κάτι που επιτεύχθηκε τόσο μέσα από άμεσες παρεμβάσεις 
όσο και μέσα από τη συμμετοχή Επιμελητηριακών στελεχών 
σε θεσμοθετημένα σώματα και Επιτροπές, όπως οι 
Επιτροπές για τα Τοπικά Σχέδια, οι Επαρχιακές Επιτροπές 
Απασχόλησης και άλλες.

Τα Επιμελητήρια παρέμειναν επίσης κοινωνοί των 
αναπτυξιακών αναγκών των επαρχιών τους, τόσο σε 
επίπεδο αστικών κέντρων, όσο και σε επίπεδο αγροτικών 
περιοχών, έχοντας κατά νου, και πάντοτε σε συνεργασία με 
τις εκάστοτε τοπικές αρχές, την προώθηση ποικίλων έργων, 
τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αναβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών, και ανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. 
Είναι σε αυτό το πλαίσιο που εντάσσεται η συμμετοχή των 
Επιμελητηρίων στις κατά τόπους Περιφερειακές Εταιρείες 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, και μάλιστα από 
τη θέση Πρόεδρου στις πλείστες περιπτώσεις. Με το ίδιο 
ακριβώς σκεπτικό, τα τοπικά ΕΒΕ δηλώνουν ουσιαστικά 
και δυναμικά παρόντα σε αναπτυξιακές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές, 
αξιοποιώντας αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
Κοινοτικών	πρωτοβουλιών	 (όπως	το	πρόγραμμα	LEADER),	
προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναπτυξιακών 
αναγκών της υπαίθρου και όχι μόνο.
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Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι

Οι  Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν στο ΚΕΒΕ 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του τόπου και  αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Οι Σύνδεσμοι 
προωθούν με επιτυχία τα συμφέροντα και τις απόψεις των 
μελών τους σε κλαδικό επίπεδο και προσφέρουν πολύτιμη 
και εξειδικευμένη πληροφόρηση προς το ΚΕΒΕ η οποία 
είναι απαραίτητη για τη στήριξη τους και για προώθηση 
των θέσεων τους όπου αυτό απαιτείται.   Ο αριθμός των 
επαγγελματικών συνδέσμων που βρίσκονται υπό την αιγίδα 
του ΚΕΒΕ συνεχώς διευρύνεται αυξάνοντας ταυτόχρονα και 
την αντιπροσωπευτικότητα αυτών των Συνδέσμων με τρόπο 
που να συνάδει με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. 

Οι θέσεις και απόψεις των Συνδέσμων διαχρονικά αποτελούν 
πολύ σημαντικό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής για το 
ΚΕΒΕ  σε  θέματα εξειδικευμένου αλλά και γενικότερου  
ενδιαφέροντος.  Στα πλαίσια της στήριξης και προώθησης 
των επαγγελματικών συμφερόντων και στοχοθεσιών των 
Συνδέσμων προάγεται ομαδοποίηση στη μελέτη θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος.  Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ 
παραγωγική όπως αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση 
προβλημάτων τόσο στον τομέα του τουρισμού,  της 
βιομηχανίας, στα τραπεζικά θέματα, στα θέματα εμπορίου, 
αλλά και στα θέματα φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.  
Ουσιαστική είναι επίσης η προσφορά γραμματειακής και 
εξειδικευμένης εξυπηρέτησης του ΚΕΒΕ που προσφέρει 

στους Συνδέσμους αυτούς.

Οι Επαγγελματικοί Συνδέσμοι διαδραματίζουν θεμελιακό 
ρόλο στην αποτελεσματική προώθηση των θέσεων, απόψεων 
αλλά και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται.  
Αυτό τεκμηριώνεται από την παρουσία εκπροσώπων των 
Συνδέσμων σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
από την ενεργό συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και σε 
διμερή και τριμερή σώματα.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα προγράμματα 
δράσης των Συνδέσμων προσαρμόστηκαν ως όφειλαν στις 
αυξανόμενες ανάγκες που δημιούργησαν στην οικονομία 
του τόπου τα νέα οικονομικά δεδομένα.  Στο χρόνο που 
καλύπτει η ετήσια έκθεση λειτουργούσαν υπό την αιγίδα του 
ΚΕΒΕ συνολικά 149 Επαγγελματικοί Συνδέσμοι.  

Οι πιο πρόσφατα συσταθέντες Επαγγελματικοί Συνδέσμοι 
είναι οι:
•	 Κύπρο-Γεωργιανός	Επιχειρηματικός	Σύνδεσμος
•	 Κυπριακός	Σύνδεσμος	Επαγγελματιών	Κατάρτισης
•	 Σύνδεσμος	Διαμεσολαβητών	Κύπρου
•	 Σύνδεσμος	Αιολικής	Ενέργειας	Κύπρου
•	 Σύνδεσμος	Ιδιωτικών	Γηπέδων

Ο Κατάλογος όλων των Συνδέσμων που λειτουργούν στο 
ΚΕΒΕ, ανά τομέα δραστηριότητας, δημοσιεύεται στο τέλος 
της ετήσιας έκθεσης.
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας

Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)

Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και 
τα διοικητικά σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων συνεχίστηκε 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Το ΚΕΒΕ είναι 
πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων που αποτελούν 
την κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή Επιμελητηριακή Οργάνωση 
εκπροσωπώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια σ’αυτή.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις συνεδρίες της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στις 
εργασίες εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών των 
Ευρωεπιμελητηρίων όπως αυτών που ασχολούνται με 
το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιχειρηματικότητα, την ενιαία αγορά, τα 
χρηματοοικονομικά θέματα και τη φορολογία, τις ΜΜΕ, 
την έξυπνη ρύθμιση, τις υποψήφιες προς ένταξη και τις 
γειτονικές χώρες, την ενέργεια και το περιβάλλον, το δίκτυο 
Enterprise	 Europe,εκφράζοντας	 τις	 θέσεις	 και	 απόψεις	
της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου επί σωρείας 
συναφών θεμάτων. Το ΚΕΒΕ έχει διορίσει εκπροσώπους σε 
όλες τις πιο πάνω επιτροπές κατά την περίοδο που πέρασε.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στο Οικονομικό Φόρουμ 
των Ευρωεπιμελητηρίων που έγινε στο Λουξεμβούργο 
παράλληλα με την 118η Γενική Συνέλευση. Ανώτερο 
στέλεχος του ΚΕΒΕ επενέργησε ως εισηγητής στη 
συνεδρία που αφορούσε τις καινοτόμες δραστηριότητες 
και υπηρεσίες των Επιμελητηρίων.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε μεγάλο 
αριθμό διαβουλεύσεων που διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια 
ανάμεσα στα μέλη τους συνδιαμορφώνοντας με τον τρόπο 
αυτό τις σχετικές θέσεις και απόψεις των Ευρωεπιμελητηρίων 
επί σωρείας θεμάτων που κυρίως εκπηγάζουν από το 
Κοινοτικό κεκτημένο. Οι θέσεις αυτές υποβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των 
Ευρωπαϊκών πολιτικών. Τέτοια θέματα ήταν το Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, η Οδηγία για την Ενεργειακή 
Απόδοση, η Κυκλική Οικονομία, ο Κανονισμός για τη Γενική 

Προστασία των Δεδομένων, η Έκδοση Πιστοποιητικών 
Προέλευσης, η Διαμεσολάβηση για Επίλυση Αστικών και 
Εμπορικών Διαφορών, ο ΦΠΑ σε σχέση με το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο, η Κοινή Ενοποιημένη Εταιρική Φορολογική Βάση, 
οι Δεξιότητες και η Κατάρτιση, το Διαβατήριο για Παροχή 
Υπηρεσιών, η Αναφορά μη Οικονομικών Πληροφοριών στις 
Ετήσιες Εκθέσεις Εταιρειών, η Γνωστοποίηση Απαιτήσεων 
που αφορούν Παρόχους Υπηρεσιών, τους Μηχανισμούς 
Επίλυσης Διαφορών σε σχέση με την Επιβολή Διπλής 
Φορολογίας, τις Συμβάσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων 
Ψηφιακού Περιεχομένου, τα Σχέδια ΦΠΑ για ΜΜΕ, 
η Αφερεγγυότητα, η Πρωτοβουλία για τις Νεοφυείς 
Επιχειρήσεις κ.α. Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης τη διοχέτευση 
των απόψεων και θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων τόσο 
στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε αριθμό ερευνών 
που διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια ανάμεσα στα 
μέλη τους όπως την υλοποίηση έργων που αφορούν 
την Ασία, τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και τις συναφείς 
δραστηριότητες των Επιμελητηρίων, το Στρατηγικό 
Σχέδιο των Ευρωεπιμελητηρίων για το 2016, τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ενιαία Αγορά, τις 
προβληματικές νομοθεσίες της ΕΕ. Συμμετείχε επίσης στον 
καταρτισμό των προτεραιοτήτων των Ευρωεπιμελητηρίων, 
του Οράματος τους για το Μέλλον και της κοινής διακήρυξης 
με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Κλιματικές Συνθήκες 
η οποία υποβλήθηκε στη σχετική Σύνοδο Κορυφής στο 
Παρίσι. Το ΚΕΒΕ υπέβαλε επίσης τη θέση του για την 
κατανομή της συνδρομής του στους διάφορους πυλώνες 
δραστηριοποίησης των Ευρωεπιμελητηρίων.

Αναφέρεται επίσης ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε για μια ακόμα 
φορά στη μεγάλη Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των 
Ευρωεπιμελητηρίων για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην 
Ευρώπη που διεξάγεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή των 
Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.  Τα ευρήματα για την Κύπρο 
(όπου την τοπική έρευνα διεξήγαγε το ΚΕΒΕ) ήταν πολύ 
καλύτερα από τα περσινά επιβεβαιώνοντας την επιστροφή 
της Κύπρου στην ανάκαμψη έστω κι αν αυτό γίνεται με 
αργούς ρυθμούς.

Παράλληλα μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος	 East	 Invest	 που	 εφαρμόζουν	 τα	
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Ευρωεπιμελητήρια επισκέφθηκε την Κύπρο επιχειρηματική 
αποστολή από το Ντόνετσκ της Ουκρανίας για επαφές 
με το ΚΕΒΕ, συναντήσεις με Κύπριους επιχειρηματίες – 
μέλη του ΚΕΒΕ και επισκέψεις σε επιχειρήσεις και έργα 
υποδομής.

Τέλος αναφέρεται ότι κατά την περίοδο που πέρασε 
συνεχίστηκαν και έληξαν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος	 Mediation	 Meets	 Judges	 ενώ	 άρχισαν	
οι	 εργασίες	 του	 Ευρωπαϊκού	 προγράμματος	 Pre-Solve	
με επικεφαλής εταίρο τα Ευρωεπιμελητήρια και με τη 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τα 
προγράμματα αυτά καθώς και για όλα τα προγράμματα 
στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ παρέχονται στο μέρος της 
Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) 

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) είναι ο εκπρόσωπος  
της επιχειρηματικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και 
αντιπροσωπεύει όλα τα επιμελητήρια των χωρών μελών 
του ΟΗΕ με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Σήμερα 
ο αριθμός των εθνικών επιτροπών 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 απόψεις του Κυπριακού 
επιχειρηματικού κόσμου προς τον παγκόσμιο οργανισμό και 
οι κοινές θέσεις και απόψεις της διεθνούς επιχειρηματικής 
κοινότητας προωθούνται προς όλες τις κατευθύνσεις όπως 
τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Τράπεζα, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 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. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη δραστηριότητα 
σημειώθηκε στις υποεπιτροπές οι οποίες λειτουργούν υπό 

την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, από 
μέλη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής, με ιδιαίτερης 
σημασίας συμμετοχή στην υποεπιτροπή για τραπεζικά 
θέματα ως επίσης και στην υποεπιτροπή για το περιβάλλον.

Άλλες επιτροπές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μέλη της 
Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής, κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο, ήταν η επιτροπή Διαιτησιών ως επίσης και η 
Επιτροπή για ασφαλιστικά θέματα.

Επιπρόσθετα το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο διαθέτει 
σημαντικό αριθμό εκδόσεων που αφορούν θέματα 
εμπορίου, διαιτησιών, διαμεσολαβήσεων, συμβολαίων και τα 
οποία είναι διαθέσιμα από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή. 

  

Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)

Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την περίοδο που πέρασε τη 
συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ένωσης ως επίσης 
και τις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων της (Γενική 
Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή). Το ΚΕΒΕ συμμετέχει 
και εκπροσωπείται ταυτόχρονα στις εργασίες των 
εξειδικευμένων επιτροπών της Ένωσης που ασχολούνται 
με τον τουρισμό, τις διεθνείς σχέσεις, την καινοτομία και 
τις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφοριών, τη 
γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τις μεταφορές και τις επενδύσεις, την ενέργεια, 
την εκπαίδευση και κατάρτιση, το εμπόριο, τη βιομηχανία, 
το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή κ.α. Η Ένωση 
εκπροσωπεί τα Μεσογειακά Επιμελητήρια και το ΚΕΒΕ είναι 
πλήρες μέλος σ’ αυτή. 

Ανάμεσα στις κυριότερες δράσεις της Ένωσης κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο  ήταν η διοργάνωση της Ακαδημίας 
Euro-Med	 Invest,	 η	 διοργάνωση	 	Μεσογειακού	 Συνεδρίου	
για την Εφοδιαστική και τις Μεταφορές,  η διοργάνωση 
Μεσογειακής Εβδομάδας για Οικονομικούς Ηγέτες και η 
διοργάνωση	 Φόρουμ	 για	 τις	 Γυναίκες-Επιχειρηματίες	 της	
Μεσογείου.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το 
ΚΕΒΕ συμμετείχε σε πρόταση έργου της Ένωσης κάτω από 
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τα Ευρωμεσογειακά προγράμματα σκοπός της οποίας είναι η 
ενδυνάμωση της κοινωνικής ανάπτυξης και του οικονομικού 
ανταγωνισμού στις χώρες της Νοτίου Μεσογείου μέσω της 
εισαγωγής της καινοτομίας ως κύριου μοχλού για ανάπτυξη 
και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων  (ABC)

Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες 
της Ένωσης συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο. Βασικός στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση 
της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών 
χωρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο Το 
ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος στην Ένωση εκπροσωπώντας τα 
Κυπριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή.

Παράλληλα οι σχέσεις μεταξύ του ΚΕΒΕ και των 
Επιμελητηρίων των Βαλκανικών χωρών συνέχισαν να 
προωθούνται και σε διμερές επίπεδο με την αξιοποίηση 
μεταξύ άλλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους 
διμερείς Επιχειρηματικούς Συνδέσμους με τις Βαλκανικές 
χώρες που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε 
έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων 
με θέμα τις δραστηριότητες των Επιμελητηρίων – μελών 
της σε σχέση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών των χωρών τους. Το ΚΕΒΕ υπέβαλε 
πλήρη αναφορά που περιέλαβε τις προτάσεις του για 
μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την απλοποίηση του 
ρυθμιστικού πλαισίου, την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του, την 
καλύτερη λειτουργία του τραπεζικού τομέα καθώς και την 
ενεργό στήριξη του στις διαδικασίες αποκρατικοποίησης και 
στην εισαγωγή κινήτρων για τη βιομηχανία που στοχεύουν 
κυρίως στην αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και 
την αύξηση της επένδυσης στην έρευνα και καινοτομία. 

Παράλληλα διαβίβασε στην Ένωση πληροφορίες για 
την οικονομία της Κύπρου και τη δομή των Κυπριακών 
Επιμελητηρίων οι οποίες συμπεριλήφθηκαν σε ειδική 

έκδοση της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων μαζί με 
αντίστοιχες πληροφορίες από τα άλλα Επιμελητήρια – μέλη 
της.

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (UEAPME)

Το ΚΕΒΕ συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο την 
ενεργό συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου ΜΜΕ ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 
κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΒΕ που είναι πλήρες μέλος του 
Συνδέσμου εκπροσωπώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις, να 
συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων και απόψεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων που τίθενται ενώπιον της 
Επιτροπής.

Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Συνδέσμου ως επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών που 
ασχολούνται με θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η 
κατάρτιση, τα κοινωνικά θέματα, η αειφόρος ανάπτυξη, τα 
οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, η χρηματοδότηση 
των ΜΜΕ, η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, τα 
φορολογικά, η ψηφιακή οικονομία κ.α.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων οι οποίες διαμόρφωσαν 
τις θέσεις του Συνδέσμου για θέματα όπως την Αειφόρο 
Ανάπτυξη και τις ΜΜΕ, τη Ψηφιακή Στρατηγική για την 
Ενιαία Αγορά, τη Διασυνοριακή Παράδοση Πακέτων, τις 
Χρεώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας, τις Συμβάσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων 
Ψηφιακού Περιεχομένου καθώς και Υλικών Αγαθών, τις 
Αρχές Υψηλού Επιπέδου του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοδότηση 
των ΜΜΕ, τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, τη Διαμεσολάβηση για 
Επίλυση Αστικών και Εμπορικών Διαφορών, την Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 2020, τους Γεωγραφικούς Φραγμούς σε 
σχέση με Διαδικτυακές Πωλήσεις, την Απλοποίηση των 
Διαδικασιών σε σχέση με τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, την Κοινή Ενοποιημένη Εταιρική Φορολογική Βάση, 
την Ισορροπία μεταξύ Εργασιακής και Οικογενειακής Ζωής, 
την Ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Προστασίας του 
Ανταγωνισμού για Αποτελεσματικότερη Εφαρμογή των 
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Αποφάσεων τους, τις Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας για τη Μαθητεία για το 2016 και μετά, την 
Γνωστοποίηση Απαιτήσεων που αφορούν Παρόχους 
Υπηρεσιών, την Αξιολόγηση και Εκμοντερνισμό του Νομικού 
Πλαισίου που διέπει την Επιβολή των Αποφάσεων σε σχέση 
με την Προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων, την 
Αφερεγγυότητα, το Διαβατήριο για Παροχή Υπηρεσιών 
κ.α. Οι θέσεις του Συνδέσμου για τα πιο πάνω θέματα 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλοντας 
έτσι στη διαμόρφωση των συναφών πολιτικών ιδιαίτερα 
αφού ο Σύνδεσμος είναι θεσμοθετημένος Κοινωνικός 
Εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα το ΚΕΒΕ 
συνέχισε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να διαβιβάζει 
τις θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου τόσο στα μέλη του 
όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. 

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε αριθμό ερευνών/επικοινωνιών 
που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος ανάμεσα στα μέλη του όπως την 
έγκριση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων για το 
πρόγραμμα εργασίας σε σχέση με τον Κοινωνικό Διάλογο σε 
επίπεδο ΕΕ., την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων 
-	 μελών	 του,	 τη	 στήριξη	 που	 παρέχει	 το	 Ευρωπαϊκό	
Κοινωνικό Ταμείο για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
Ευρωπαϊκών φορέων, την ανατροφοδότηση σε σχέση με 
απόρριψη αιτήσεων από επιχειρήσεις για παροχή δανείων, 
τις διαπραγματεύσεις για ενεργό γήρανση, το πρόγραμμα 
εργασίας του Συνδέσμου για το 2016 κ.α.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε για πέμπτη συνεχόμενη 
φορά στο Ειδικό Βαρόμετρο του Συνδέσμου για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της διεξαγωγής έρευνας σε 
εθνικό επίπεδο και παροχής στοιχείων για το επιχειρηματικό 
κλίμα με βάση τις διαπιστώσεις των Κυπριακών ΜΜΕ. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας ήταν καλύτερα από τα περσινά 
επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ανάκαμψη και βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Ευρωεμπόριο (EUROCOMMERCE)

H	 συμμετοχή	 του	 ΚΕΒΕ	 στις	 δραστηριότητες	 του	
Ευρωεμπορίου που είναι η οργάνωση η οποία εκπροσωπεί 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου 

των Ευρωπαϊκών χωρών συνεχίστηκε ενεργά και κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο. Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του 
Ευρωεμπορίου εκπροσωπώντας τον εμπορικό τομέα της 
Κύπρου στον οργανισμό αυτό.

Αναλυτικότερα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου 
του οργανισμού καθώς και στις εργασίες εξειδικευμένων 
επιτροπών που ασχολούνται με θέματα όπως το διεθνές 
εμπόριο, τις ΜΜΕ και την πολιτική για τις επιχειρήσεις, 
την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, τον κοινωνικό 
διάλογο, την Ενιαία Αγορά, το περιβάλλον, τα συστήματα 
πληρωμών, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, τα φορολογικά, την εφοδιαστική αλυσίδα, 
το πρόγραμμα δράσης για το λιανικό εμπόριο κ.α.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του κατά την 
περίοδο που πέρασε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων  
του Ευρωεμπορίου  υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις 
του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου για θέματα όπως 
την πληροφόρηση που παρέχει και τις διαβουλεύσεις 
που διεξάγει η  Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιολόγηση της 
Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές, την οικονομία της αγοράς στην Κίνα, το πολύ 
σημαντικό για την Κύπρο θέμα του μέλλοντος των εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ κ.α. Με 
τον τρόπο αυτό το ΚΕΒΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση 
των απόψεων του Ευρωεμπορίου που υποβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει τις θέσεις και 
απόψεις του Ευρωεμπορίου τόσο στα μέλη του όσο και την 
εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. 

Επιπλέον το ΚΕΒΕ έλαβε μέρος σε αριθμό ερευνών του 
Ευρωεμπορίου ανάμεσα στα μέλη του που αφορούσαν 
την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
αυτοαπασχολούνται, τις υπηρεσίες που ενσωματώνονται 
στα προϊόντα (π.χ. σχεδιασμός) και ενδεχόμενη αφαίρεση 
τους από τη δασμολογική αξία, τις καλές πρακτικές σε 
σχέση με τις ψηφιακές θέσεις εργασίας όπως προνοείται 
από τη Μεγάλη Συμμαχία για  Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας 
κ.α.

Επίσης έλαβε μέρος στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων 
τόσο  του Ευρωεμπορίου όσο και εξειδικευμένων επιτροπών 
του.

Τέλος αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του 
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στην πρωτοβουλία του Ευρωεμπορίου για την Εφοδιαστική 
Αλυσίδα Τροφίμων και Ποτών που αποτελεί ένα εθελοντικό 
πλαίσιο για την εφαρμογή  μιας δέσμης Αρχών Καλής 
Πρακτικής  στις κάθετες εμπορικές σχέσεις ενημερώνοντας 
σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέλη του και καλώντας τα όπως 
προσυπογράψουν και εφαρμόσουν την Πρωτοβουλία. 

Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου 
(GS1 ΚΥΠΡΟΥ)

Η	Υπηρεσία	Κωδικοποίησης	Κύπρου	 (GS1	Κύπρου)	μέλος	
του	GS1	 από	 το	 1985,	 διαχειρίζεται	 το	 διεθνές	 σύστημα	
κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδικούς 
αριθμούς	με	το	Κυπριακό	πρόθεμα	529.	Ο	GS1	είναι	ένας	
ουδέτερος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ασχολείται 
µε το σχεδιασµό και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και 
λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Καθοδηγείται 
από	 περίπου	 2	 εκατομμύρια	 επιχειρήσεις-μέλη	 που	
χρησιμοποιώντας	 το	 Σύστηµα	 Προτύπων	 GS1,	 διεξάγουν	
περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά 
σε	 150	 χώρες.	 Ο	 GS1,	 µέσω	 των	 τοπικών	 οργανισµών-
µελών του, έχει παρουσία σε πάνω από 110 χώρες. Η έδρα 
του είναι στις Βρυξέλλες. 

Η Υπηρεσία η οποία στεγάζεται στο ΚΕΒΕ τα τελευταία 
30 συναπτά έτη ασχολείται αποκλειστικά με το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων για χρήση τους 
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι να 
διαχειρίζεται	το	σύστημα	GS1	στην	Κύπρο	και	να	παρέχει	
στις	επιχειρήσεις-μέλη	του	τα	μέσα	που	θα	τους	επιτρέψουν	
να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν 
πιο αποτελεσματικές, μέσω της υιοθέτησης των διεθνών 
προτύπων	 GS1	 και	 της	 αξιοποίησης	 των	 παρεχόμενων	
από	 τον	 GS1	 υπηρεσιών.	 Το	 διεθνές	 πρότυπο	 GS1,	
απευθύνεται σε όλους τους κλάδους εμπορίου, βιομηχανίας 
και υπηρεσιών, σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς, 
πολυεθνικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες 
αλυσίδες του λιανεμπορίου, στο χονδρεμπόριο και στους 
διακινητές. 

Με	 τα	 πρότυπα	 GS1,	 προϊόντα,	 υπηρεσίες	 αλλά	 και	 οι	

σχετικές με αυτά πληροφορίες διακινούνται αποτελεσματικά 
και με ασφάλεια προς όφελος των επιχειρήσεων. Με 
τον τρόπο αυτό διευκολύνονται στη συνεργασία τους 
επιχειρήσεις από όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας: 
διανομείς, λιανέμποροι, νοσοκομεία, μεταφορείς, τελωνεία 
κ.α.	Η	σειρά	προϊόντων	και	υπηρεσιών	του	GS1	συνεχώς	
αναβαθμίζεται  με απώτερο στόχο του οργανισμού τη 
σταδιακή μεταμόρφωση του σε ένα οργανισμό ο οποίος 
να προσφέρει άμεσες λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στις 
επιχειρήσεις αλλά και στους καταναλωτές. 

Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Υπηρεσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με τον τομέα της υγείας και έχει επιτύχει σε συνεργασία με 
το τμήμα Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας 
την	υιοθέτηση	των	διεθνών	προτύπων	του	συστήματος	GS1	
σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα όλων των αναλώσιμων 
υλικών που διακινούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Αυτό 
αποτελεί πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει τη σταδιακή 
υιοθέτηση	 του	 συστήματος	GS1	 σε	 όλη	 την	 εφοδιαστική	
αλυσίδα των κρατικών νοσηλευτηρίων γεγονός που 
αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 
στην βελτίωση του προγραμματισμού παραγγελιών, 
στην μείωση αποθεμάτων και στην ελαχιστοποιήσει των 
λαθών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ειδικό 4ώρο 
σεμινάριο το Μάιο του 2016 στο οποίο συμμετείχαν πέραν 
των 30 κυπριακών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον 
τομέα της υγείας. 

WASME

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές ΜΜΕ στο διεθνή 
οργανισμό	WASME	(World	Association	for	Small	and	Medium	
Enterprises)	 και	 συμμετέχει	 στην	 προσπάθεια	 στήριξης	
των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο διεθνής μη 
κυβερνητικός	 οργανισμός	 WASME	 ιδρύθηκε	 το	 1980	
στην Ινδία και συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους 
υποστηρικτές	των	ΜΜΕ.	Ο	WASME	συνεργάζεται	 ενεργά	
με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών όπως ILO, 
UNIDO,	ITC	και	άλλοι.	
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ΚΕΒΕ
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: .....................Μάριος Τσιακκής 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ:
• ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Λεωνίδας Πασχαλίδης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:
• ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:.........................Ανδρέας Ανδρέου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡIΟΥ: 
• ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: .................................................Χρίστος Πετσίδης

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
• ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  .......................................................Αιμίλιος Μιχαήλ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
• ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ....................................................Κάτια Στυλιανού

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  ................................................................................................ Νιόβη Παρισινού

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ:
  ...........................................................................................Άντρη Γεωργιάδου

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ : .........Βασίλης Βασιλειάδης 
  ........................................................................................Δήμητρα Παλάοντα

  ............................................................................................. Χρίστος Ταντελές
  .................................................................................... Στάλω Δημοσθένους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI : ............................................................................... Λία Ριρή
  ...................................................................................... Παναγιώτης Παναγή
  ................................................................................Μιχάλης Πρωτοπαπάς
  .....................................................................................Ζαχαρίας Μανιταράς                        
  ............................................................................Πολύκαρπος Περατικός
  ............................................................................................ Γιάννα Πελεκάνου
  .................................................................................................Μόνικα Ανδρέου
  ................................................................................Αλέξανδρος Ιωαννίδης
  .........................................................................................................Ζωή Πιερίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
  .......................................................................... Ανδρούλλα Ξενοφώντος
  .............................................................................................. Στέλλα Νικολάου
  ........................................................................................ Μάρθα Γεωργιάδου
  .................................................................................................Μερόπη Κάττου
  ....................................................................................Μαρία Κωνσταντίνου
  .................................................................................................Κλαίρη Ανδρέου
  ....................................................................................................Άννα Τσαγγάρη
  ..............................................................Σταυρούλλα Χριστοδουλίδου
  .............................................................................Ελευθερία Ξενοφώντος
  ............................................................................................ Έλενα Κλεάνθους
  ........................................................................................................Σούλα Πάρπα
  ...........................................................................................Γεωργία Βενιζέλου
  .....................................................................................................Νίκος Παντελή
  .....................................................................................Πανίκος Παναγιώτου

Διάρθρωση ΚΕΒΕ
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Διάρθρωση Τοπικών ΕΒΕ
ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 

 ............................................................................Σωκράτης Ηρακλέους

• ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: .......................................Ανδρέας Αντωνιάδης

• ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

 ...............................................................................Αντιγόνη Ηρακλείδου

• 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:

  ....................................................................Βαλεντίνα Kωνσταντινίδου

  ..........................................................................Χριστοφής Ζαχαρουδιού

  .........................................................................................Κίκα Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ........... Γιώργος Ψαράς

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

  ..........................................................................................Δημήτρης Χρίστου

  .................................................................................................Μαρία Πογιατζή

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 

  ....................................................................................Κενδέας Ζαμπυρίνης

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

  ........................................................................................ Νατάσα Δημητρίου

  ...............................................................................................Μάριος Ανδρέου
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Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι 
και Πρόεδροι
Παραγωγή: (Βιομηχανία-Γεωργία)

1.  Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου ........................................................................................................................Μ. Σωκράτους

2.  Kυπριακός Σύνδεσμος Εμφιαλωτών Νερού .................................................................................................................Γ. Ιεροδιακόνου

3. Παγκύπριος  Σύνδεσμος Παραγωγών, Συσκευαστών, Εξαγωγέων 

Εσπεριδοειδών και Σταφυλών ................................................................................................................................................................... Πλ. Λανίτης

4.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων .......................................................................................................................Χρ. Μιτσίδης

5.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών ..................................................................................................................................................Λ. Σαββίδης

6.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών  -	

7.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανοποιημένης Συσκευασίας 

Αγροτικών Προϊόντων και  Άλατος ................................................................................................................................................Μ. Δημητρίου

8. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, 

Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών.............................................................................................................. Γ. Κατωδρύτης

9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών .................................................................................... Α. Νεοφύτου

10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας ..................................................................................................................Σ. Αγρότης

11. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων .............................................................................................................Λ. Λουκά

12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων .................................................................................................................Γ. Ττοφή

13. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου/Ενέργειας .................................................................................Γ. Ανδρέου

14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων ......................................................................................................................................Π. Μιντίκκης

15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών ............................................................................................................................................Α. Λατούρος

16.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών ..................................................................................................................Χ. Παττίχης

18. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου 

19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου .........................................................................................................Κ. Γρηγορίου   

20. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου .............................................................................................Π. Χατζηπαντελής

21. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου  

22. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου ...................................Κικούλλα Κότσαπα

23. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιϊας Κύπρου ....................................................................................................Ντ. Μιτσίδης

24. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου ..............................................................................................................Π. Παπαφιλίππου

25. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου ....................................................................................................Χρ. Παπαδόπουλος 

26. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος ............................ Σ.  Τσουρής
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27. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών .......................Α. Χ’ Παναγής

28. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών ....................................................................................................................Θ. Ζαβού

29. Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου ...........................................................................................Αλ. Μιχαηλίδης

30. Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου ........................................................................................................................................ Π. Φωτιάδης

31. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος..............................................................................................Ν. Κυριάκου

32. Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού 

Επεξεργασίας Νερού Κύπρου ..................................................................................................................................................................... Μ. Πούφος

33. Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου .................................................................................................................................. Αντ. Χριστοδούλου

34. Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου ....................................................................................................................................................................Γ. Πέτρου

Εμπόριο:

1. Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου .................................................................................................... Γ. Ανηλιάδης

2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής ................................................................................Γρ. Κατσελλής

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

4. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου ............................................................................................................................................. Αλ. Λίλλητος     

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

6. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας ...................................................................................................................Μιχ. Κυθρεώτης

7. Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου ........................................................................................................................................................... Α. Χρίστου

8. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου ..........................................................................................................................Δ. Δημάδης

9. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών ...........................................................................Ο. Θεοδούλου

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

11. Σύνδεσμος Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Κύπρου ....................................................................Δ. Θεοχάρους

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

13. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών ................................................................................................................ Π. Αγρότης

14. Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής ................................................................................................................................... Α. Αγαθοκλέους

15. Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών ............................................................................................................................................................................Γ. Παπάς

16. Σύνδεσμος Προμηθευτών Αδασμολόγητων Ειδών Κύπρου ..............................................................................Ρ. Λυσιώτης

17. Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης .....................................................................Ζ. Μαρκίδης

18. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου ...................................................................................................... Αυγ. Ποταμίτης  

19. Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ............................................................................................................... Φ. Νεοφύτου
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Υπηρεσίες:

1. Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(FIABCI Τμήμα Κύπρου) .........................................................................................................................................................................................I. Αντωνίου

2. Επιμελητήριο Νέων Κύπρου ...................................................................................................................................................................Λίzα	Πιερίδου

3. Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου .........................................................................................................................Μ. Κωνσταντίνου 

4. Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών ................................................................................................................................................................Γ. Μούσκας

5. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών

  (ΚΟΓΕΕ) .....................................................................................................................................................................................................  Μαίρη Παπαδοπούλου

6. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο .............................................................................................................................. Θ. Παπαδόπουλος

7. Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως ...........................................................................Α. Μελετίου

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

9. Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας .......................................................................Χ. Κυριακίδης

10. Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης .................................................................................................Α. Γεωργίου

11. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας .............................................................................................................. Γ. Αργυρού

12. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών .......................................Α. Λοϊζίδης

13. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) ............................................ Π. Φιλίμης

14. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων ....................................................................................................................  Γ. Μουσκίδης

15. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως .........................................................................Σ. Σπύρου

16. Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας ........................................................................................................................................ Γ. Ταβέλης

17. Κυπριακός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών  

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

19. Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων .......................................................................................................................Α. Βαρωσιώτης

20. Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών & Διαμεταφορέων ................................................................................................... Α. Πεκρής

21. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας ................................................Γ. Στυλιανού

22.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων................................................................................................Μαρία Χουβαρτά

23. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων .......................................................................................................Β. Κοιλάνης

24. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων ..........................................................................................K. Τελεβάντος

25. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών ................. Μ. Αλεξάνδρου

26. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ..................................................................................................................................................... Χ. Λοϊζίδης

27. Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων ....................................................................................................... Στ. Παρπούτης

28. Παγκύπριος Σύνδεσμος Τεχνιτών Υγραεριοκίνησης ............................................................................................Α. Πολυκάρου

29. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ........................................................................................................................................Α. Ελληνας
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30. Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου ......................................................................................................................................................Βάκια Ιωαννίδου

31. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου .............................................................................................. Άρτεμις Παντελίδου

32.  Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου ....................................................................................................................................Στ. Λεπτός

33. Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου ........................................................................................................................Λ. Μαυροκορδάτος

34. Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου

35. Σύνδεσμος Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου .............................................................................................Στ. Αναστασιάδης

36. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου ....................................................................................................................Θ. Σαββίδης

37. Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών ......................................................................................................................................................................K.	Zimarin

38. Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου ....................Ν. Αγαπίου  

39. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου................................................................................................................................Δ. Βάκης

40. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου ............................................................................ Λ. Λοϊζου

41. Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού .......................................................Γ. Μιχαηλίδης

42. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου ..............................................................................................................Ν. Φιλίππου 

43. Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου ..........................................Κ. Ταλατίνης

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

45. Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου ..................................................................................................................Α. Τηλλυρής

46. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Γηπέδων...........................................................................................................................................................Κ. Πιτσιλλίδης

47. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου ........................................................................................................................Γ. Γαβριήλ  

48. Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου ......................................................................................Σ. Αδαμίδης

49. Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου ...........................................................................................................................Ν. Νικολάου 

50. Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης..........................................................................................Α. Θεοδούλου

51. Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου ...................................................................................Μ. Κυναιγείρου 

52. Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό ............................................................................................Μαριάννα Τροκκούδη

53. Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων ............................................................................................................... Α. Δημητριάδης

54. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου ....................................................................................................................................Ρ. Τσάνος

55. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου ............................................................................  Ι. Πέτρου

56. Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου ................................................................................................................................................. Πόπη Χ’’Δημητρίου

57. Σύνδεσμος Σχεδιαστών Μόδας Κύπρου .......................................................................................................................................Π. Παντελή

58. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ......................................................................................................... Ντ. Κάκκουρας

59. Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου .....................................................................................................Π. Χριστοδούλου  

60. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ................................................................................................................................................................... Γ. Γεωργίου

61. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου .....................................................................................................Π. Γεωργιάδης
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Διμερείς Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι

1. Κύπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................Α. Χριστοφίδης 

2. Κύπρο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο ........................................................................................................................................................Γ. Φλούρος

3. Κύπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................... Ν. Κυριακίδης

4. Κύπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................Ξ. Ξενόπουλος

5. Κύπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...........................................................................................Ανδρούλλα Πήττα

6. Κύπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................Α. Κασιουρής

7. Κύπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................Stefen	Nolte

8. Κύπρο-Γεωργιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .......................................................................................................... Λ. Μαρκίδης

9. Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .........................................................................................................................  Ι.Ιωσήφ

10. Κύπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου 

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ........................................................................................................................................................ Χρ. Χριστοφόρου

11. Κύπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .........................................................................................................................Μ. Ανδρέου

12. Κύπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..........................................................................................................Μ. Γρηγοριάδης

13. Κύπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ....................................................................................................................Μ. Κλείτου

14. Κύπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ....................................................................................Χρ. Παπαβασιλείου

15. Κύπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ......................................................................................................... Τζ. Χατζηχάννας

16. Κύπρo-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................Μιχ. Αντωνιάδης

17. Κύπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .......................................................................................................................Μ. Παναγίδης

18. Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................................Π. Καουρής

19. Κύπρο-Κουβέιτ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................Δ. Τσίγγης

20. Κύπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................................L.	Benfield

21. Κύπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών ...........................................Αντ. Χατζηρούσος

22. Κύπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................................Γ. Λοΐζου

23. Κύπρο-Νότιος Αφρική Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..............................................................................................Μαρία Ζαβού 

24. Κύπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ......................................................................................... Γ. Παπαναστασίου

25. Κύπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .......................................................................................................................Δ. Βάκης

26. Κύπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..............................................................................................................  Μ. Μιχαήλ

27. Κύπρο-Πολωνικό  Εμπορικό Επιμελητήριο  .......................................................................................................... Σήλια Πουργούρα

28. Κύπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................Κ. Ερωτοκρίτου

29. Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................................Eυγ.Ευγενίου

30. Κύπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .................................................................................Κυπριάνα Κωνσταντίνου

31. Κύπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................P.	Ceder

32. Κύπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................Αγγ. Γρηγοριάδης

33. Κύπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...............................................................Χρ. Βενιαμίν

34. Κύπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ....................................................................Β. Λοΐζου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ



2015-2016

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

87

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

6. Επιτροπή για Πρόγραμμα «Ηλεκτρονικά Τελω-

νεία»

7. Συμβουλευτική Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών για 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας & Τουρισμού

1. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

2. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης 

της Ποιότητας (ΚΟΠΠ)

3. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 

Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα

4. Επιτροπή Επιλογής Βραβείου Εξαγωγών

5. Τεχνικές Επιτροπές του Κυπριακού Οργανισμού 

Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας για την Ετοι-

μασία Κυπριακών Προτύπων για Διάφορα Αγα-

θά

6. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Κατανα-

λωτών

7. Τεχνική Επιτροπή για θέματα Υψηλής Τεχνολο-

γίας

8. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίη-

σης	(CYS)

9. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυ-

πριακής Εταιρείας  Πιστοποίησης ΚΕΠ

10. Επιτροπή Παρακολούθησης για Δημιουργία στη 

Κύπρο Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρ-

κου

11. Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής 

των	προνοιών	της	Ευρωπαϊκής	Πράξης	 (Small	

Business	Act)	για	Μικρομεσαίες	Επιχειρήσεις

12. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσε-

ων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας

13. Εκπροσώπηση σε Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωση 

που ασχολούνται με τον καθορισμό της Κοινής 

Εμπορικής Πολιτικής 

14. Τεχνική Επιτροπή Επενδύσεων 

15. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής, Θεματική Προτεραιότη-

τα – Ενέργεια

16. Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 

Επιτροπές, Συμβούλια και Οργανισμοί 
που μετέχει το ΚΕΒΕ
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Υπουργείο Εσωτερικών

1. Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρ-
μογής 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 Δυνα-
μικού Κύπρου

6. Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών

7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό

8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατά-
στασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ)

10. Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφεί-
ων  Εργασίας σε όλες τις πόλεις

11. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων

12. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες

13. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 

14. Συμβουλευτική Επιτροπή για Υγεία & Ασφάλεια 
στην Εργασία

15. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των Δι-
καιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση 
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

16. Επιτροπή Ισότητας των  Φύλων στην Απασχόλη-
ση & την Επαγγελματική Εκπαίδευση

17. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για 
Ωράρια λειτουργίας καταστημάτων στις Τουρι-

στικές Περιοχές

18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδο-

τικών Παροχών  

19. Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενεια-

κής Πολιτικής

20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής

21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής 

Ασφάλειας 

22. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Δια-

κίνηση Εργαζομένων 

23. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών

24. Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την 

Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για Ισότητα των 

Φύλων στο Εργαστηριακό Περιβάλλον

25. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυν-

σης

26. Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 

2014-2020

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμ-
μάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης ΣΕΤΕ

3. Συμβουλευτικό Σώμα Τεχνικής & Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης

4. Συμβούλιο Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

5. Συμβούλιο Μαθητείας

6. Μικτές Επιτροπές Μαθητείας

7. Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕ
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Υπουργείο Υγείας

1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ)

2. Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων

3. Συμβούλιο Τροφίμων

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

1. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναί-
κας

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης

3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυ-
ματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης 
Κρατουμένων

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Ανάπτυξης

1. Παγκύπριο Συμβούλιο  Περιβάλλοντος

2. Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

3. Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων

4. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Γεωργικής Έκ-
θεσης

5. Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών

6.	 Eθνική	Επιτροπή	για	Εφαρμογή	του	Πρωτοκόλ-
λου του Μοντρεάλ

7. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλή-
των Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)

8. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

9. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης

10. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού 
Σήματος (ΣΕΑΟΣ)

11. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος 
σε Επιχειρήσεις

12. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων

13. Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλα-
κτος	(IDF)

14.	 Eπιτροπή	 του	Προγράμματος	Θάλασσα	 2014-
2020

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & 
Έργων

1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού

3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας

4. Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης

1. Τεχνική Επιτροπή Συμφωνιών για Αμοιβαία Προ-
ώθηση και Προστασία των Επενδύσεων

2. Επιτροπή Παρακολούθησης της Διασυνοριακής 
Συνεργασίας	Ελλάδας	–	Κύπρου	2014-2020

3. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησι-
ακών	 Προγραμμάτων	 2014-2020	 (Αειφόρος	
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και Απασχό-
ληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή) 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία

4. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτι-
κών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και της Νορβηγίας

5.	 Εθνική	 Συμβουλευτική	 Επιτροπή	 Tech	 –	 SME	
Partnering	 για	προώθηση	της	συνεργασίας	με-
ταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων 

6. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης

7. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανά-
πτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για 
την Κύπρο 
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Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

Ανεξάρτητες Επιτροπές

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς 
και Διανομής Ενέργειας

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς 
Ενέργειας

3. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών Κύπρου

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

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

6. Συμβουλευτικό Σώμα Τυποποίησης στον Τομέα 
των	Υπηρεσιών	SEN/SAGS

7. Εθνική Επιτροπή Πληρωμών 

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 δια-
κίνηση εργατών

5. Συμβουλευτικό Σώμα Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Κατάρτισης

6. Φορέας για τη δια Βίου Μάθηση

7. Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρ-
τιση της Επιτροπής της ΕΕ για τον  Κοινωνικό 
Διάλογο
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www.ccci.org.cy



